Вх. № …………….................. / ………………
ДО
ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ
И ТАКСИ”
ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Д, АЛ. 2
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставени от община Ботевград
1. от ……………………………………………………………………………………….
/собствено бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/

собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот –
вярното се подчертава
с адрес ……………………………………………………………, тел.: ……………………
/адрес по местоживеене на лицето/

2. от ……………………………………………………………………………………….
/собствено бащино и фамилно име и ЕГН на лицето/

собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване за декларирания имот –
вярното се подчертава
с адрес ……………………………………………………………, тел.: ……………………
/адрес по местоживеене на лицето/

Уважаема госпожо Директор,
Декларирам/е, в качеството си на задължени лица, по чл. 18-Д, ал. 2 от Наредбата за
определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от
община Ботевград, че имот с партиден № …………………………………………………...
/№ под който имота е съответната Дирекция „МДТ“/

представляващ ………………………………………………………………………………..,
/вид на имота/

находящ се на адрес …………………………………………………………………………..
/гр.,/с./, район, ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./

Не е реализиран строеж по смисъла на Закона за устройство на територията и същият се
намира извън границите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване от община
Ботевград.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1.Нотариално заверено пълномощно /когато декларацията се подава от името на лице,
различно от декларатора/.
2. Удостоверение от отдел „ТСУ“
Подпис на декларатора/ите:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
Община Ботевград с Администратор на лични данни с идентификационен номер 0049526 и представител Кмета на община
Ботевград. Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на
административната услуга, поискана от Вас и могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните
Ви данни е гарантиран в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията на
закон. Непредставянето на личните данни, които се изискват по закон, може да доведе до прекратяване на производството.

Дата: ………………….

Подпис на декларатора/ите:
1. ……………………………………...
2. ………………………………………

