Декларация ,N"Q

Вх.

4

N!! .................................... .!....................... .
до
КМЕТАНА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА

И ТЬРГОВСКА ДЕЙНОСТ" - СО
УЛ. "ОБОРИЩЕ"
ДЕКЛАРА ЦИ ЯПО ЧЛ.

44) ЕТ. 4

25, АЛ. 3

от Наредбата за определяне и администриране на местни mat<cu и цени на
услуги, предоставяни от Столична община

1. от ......... ........ ... .... ............ ...... ........ ··································· ··· ······· ···································
(наименование на nредrтрия·rието - собственик!нолзвате.1 с учредено вещно праsо на nо,lзване; концесионер; 11ице, нu KQCTO е
възложено управлснието на имот държавна/общинска собственост)

2. БУЛСТАТ/ЕИК .... ..............................................................
3. Седалище и адрес на управление ................ .. ..... .... ........... ................. ....... ............ .. .
4. Чрез представител ..................................................................................................... .
(трите имена на представитеня по закон)

........ ...... ....... ........... ..... .... .... .... .......... ... ......................... ЕГН .............................................. .
5. на длъжност .................................................. тел. за връзка .......... ..................... ..... .
Декларирам/е, че за имот с партиден
(.N'2

N2 .......................................

представляващ

под който имота е заееден в съответния отдел ~МДТ'')

...............................................................................

находящ се на адрес

.................. .... ..

(вид ва имота)

(rp.

за

............ .. ...... ....

(с), район. ж.к., уп ., бJI., вх. , ап., е1'.)

г. желая да се възползвам от правата на предишният собственик

. ....................................................................... .................................. ,
по реда на чл............ от наредбата с молба/декларация вх.

които

е упражнил

N2 ................................. ..

Предназначението на имота не се променя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Нотариално заверено

пълномощно (когато декларацията се подава от името на

лице, различно от представителя по закон).

Дата

.. ... .. .... . ... .. . ..

Подпис на декларатора:

Столична община с Администратор ва лични данни с идснтификаuионен номер

52258

и nредставитеJа Кмета на Столична общ1111а.

Лр~доставенане от Вас Jанчнll да111111, nри условипа на чл. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработаат за H}'ЖдJfre на административ11ата ycJayru,
11оискана от Вас и м о гат да бъдат коритирани по Ваще tаскшtе. Доеtъn до информаци11 'Ja л ичните Ви данни е rара нтир~н а хода н11 W!Лата
проw:дура. Трети щща мorar да nолучат mtфQJ»tauия само ло реда и

np11

услов11на на зaarOit. Непрсдсrав11нетt'1 на личаШ"rе данни, конто сс

ИJИС I(Ват по закон, м<rжс да доаедс до nрекратяване на nроизводството.

Ло 110110д подавЗJiе в Дирекция .,ИкоJюмнка и n.рrовска деtiност"

-

Стоничка община на дсклараw1J1ТЗ :}ЗJ!вя вам, че съм зало1Н!tr с

rор н 11я текст.

Дата

....................

Подпис на декларатора;

