ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ – ВАРНЕНСКА ОБЛАСТ
Гр. Белослав 9178, ул.”Цар Симеон Велики” 23
Централа: 35-53
Факс: 22-14, 35-53
Секретар: 35-55
e-mail: obstinabeloslav@abv.bg

тел. код – 05112
кмет – 25-54
зам. кмет – 35-77
зам. кмет – 35-45
web: www.beloslav.org

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
1. от...............................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес
.......................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

2.

от..............................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес
.......................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс. Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни,
които предоставям във връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, при
спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679
(GDPR).

Подпис на декларатора/ите:
1.............................................
2.............................................
Уважаеми господин/ госпожо ...............................,
Декларирам/е в качеството си на задължено/и лице/а за такса за битови отпадъци,
че недвижим имот с партиден №..................................................................................................,
(№ под който имота е заведен в съответната община)

представляващ ......................................................, с адрес ...........................................................
(вид на имота)

(гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)

...........................................................................................................................................................
няма да се ползва през цялата.................година.
Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми данни, които предоставям във
връзка с изпълнението на заявената от мен административна услуга, при спазване на
разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата:.............................

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

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ВЕТРИНО
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
1. от...............................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес
.......................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

2.

от..............................................................................................................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК)

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес
.......................................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Подпис на декларатора/ите:
1.............................................
2.............................................
Уважаеми господин/ госпожо ...............................,
Декларирам/е в качеството си на задължено/и лице/а за такса за битови отпадъци,
че недвижим имот с партиден №..................................................................................................,
(№ под който имота е заведен в съответната община)

представляващ ......................................................, с адрес ...........................................................
(вид на имота)

(гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)

...........................................................................................................................................................
няма да се ползва през цялата.................година.
Дата:.............................

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

