
ДО  

КМЕТА  

НА ОБЩИНА КОТЕЛ 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 18, ал. 5 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Котел  
  

1. ...........................................................................................................ЕГН......................................................  
   /собствено, бащино и фамилно име на собственика/ползвателя, наименование на предприятието/ 

 БУЛСТАТ................................... адрес............................................................................................................ 
                       /адрес по местоживеене на лицето или седалище на предприятието/             

представлявано от.............................................................................................................................................  
/собствено бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

2. ...........................................................................................................ЕГН......................................................  
   /собствено, бащино и фамилно име на собственика/ползвателя, наименование на предприятието/  

БУЛСТАТ................................... адрес ........................................................................................................... 
                       /адрес по местоживеене на лицето или седалище на предприятието/              

представлявано от............................................................................................................................................  
/собствено бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

3. ...........................................................................................................ЕГН......................................................  
   /собствено, бащино и фамилно име на собственика/ползвателя, наименование на предприятието/  

БУЛСТАТ................................... адрес ........................................................................................................... 
                       /адрес по местоживеене на лицето или седалище на предприятието/              

представлявано от............................................................................................................................................  
/собствено бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

 

УВАЖАЕМИ  Г- Н  КМЕТ, 

             Декларираме в качеството си на задължени лица, че имот с партиден 

№................................... ,находящ се  на адрес .............................. ...............................................................   

                                                                                                                       гр.(с), общ., ул., бл., ет., ап./ 

няма да се ползва през цялата …………….година.   

Сагласен съм/съгласни сме да бъде извършена проверка на разходите за ел.енергия по 

ИТН………………………………. към „ЕВН България”ЕАД и за вода по абонатен 

№………………………….. към „ВиК”ООД Сливен. При възобновяване ползването на имота, в14 

дневен срок се задължавам да уведомя писмено Общинска администрация Котел.              

/възобновяването се извършва еднократно за съответната календарна година/  

 Уведомен съм/уведомени сме, че при констатирано ползване на недвижимия имот, ще ми/ни бъде 

наложена санкция по чл.57 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на Община Котел,  съгласно чл.123, ал.3 от Закона за местните данъци и 

такси и ще бъде събрана такса за битови отпадъци в пълен размер за периода, за който е 

поискано освобождаването.  

Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни данни в настоящата декларация.  

 

Подпис на деклараторите :  

 

1............................................                   2..........................................                 3............................................ 

 

 

 




