Вх. № …………….................. / ………………
ДО
КМЕТА НА
НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД
ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ „МДТ“

Д Е К Л А Р А Ц И Я ПО ЧЛ. 18-Б, АЛ. 1
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги, предоставени от община Ботевград
1.

от ……………………………………………………………………………………….
/наименование на предприятието-собственик/ползвател с учредено вещно право на ползване; концесионер;
лице на което е възложено управлението на имот държавна/общинска собственост/

2. БУЛСТАТ/ЕИК ……………………………………………………………………………..
3. Седалище и адрес на управление ………………………………………………………….
4. Чрез представител ………………………………………………………………………….
/трите имена на представителя по закон/

………………………………………………………………ЕГН …………………………….
5. на длъжност ……………………………………… тел. за връзка ………………………..
Уважаеми господин/жо Кмет,
Моля за ……………… година за нежилищен имот на предприятието с партиден
№ ………………………………………….., представляващ ………………………………
/№ под който имота е заведен в съответната Дирекция „МДТ/

……………………………………………………………………………………., находящ се
/вид на имота/

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

Да бъде допуснато пряко договаряне с фирма за услуга по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци и такса битови отпадъци да бъде определена по
реда на чл. 18, ал. 2 от наредбата.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Заверен препис от договор за извършване на услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци;
2. Удостоверения за актуално състояние на страните по договора;
3. Документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма
да извършва услугата.
4. Нотариално заверено пълномощно /когато декларацията се подава от името на
лице,
различно от представителя по закон/.
Подпис на декларатора:
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:

