Вх. N~

....................................! ......................... .
ДО

КМЕТАНА

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЧРЕЗ ДИРЕКЦИЯ "ИКОНОМИКА

И ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ" - СО
УЛ. "ОБОРИЩЕ"
МОЛБА ПО ЧЛ.

44, ЕТ. 4

24, АЛ.l

от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на
услуги, предоставяни от Столична община

1.

от

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

(наимt:нование на предnриятието -собственюс/nолзRатеJI с учредено вещно право на nо.1зване; концесионер: лшtе, на което
възложено уnравлението на имот, държавна/общинска собственост)

2.
3.
4.

БУЛСТАТ 1 ЕИК

....................................... .
Седалище и адрес на управление ....................................................................... .
Чрез представител ................................................................................................ .
(трите имена на представителя ло закон}

.................................................................................... ЕГН .......................................... .
5. на длъжност ....................................................... тел. за връзка ...........................
Уважаеми господин/жо Кмет,
Моля за
партиден

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

година за нежилищен имот на предприятието с

N2 ....................................... представляващ ............................................. .

(N2 лод ко.йто

имота с заведен в съответния отдел ,,МДТ"}

........................................... , находящ се на адрес ..................................................... .
(вид на имота)

(I'p.

(с}, район, ж.к., ул., бн.,

Rx., an., ет.)

да бъде допуснато пряко договаряне с фирма за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване на битови отпадъци и такса битови отпадъци да бъде определена
по реда на чл.

24, ал. 6

от наредбата.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.

Нотариално заверен препис от договор за извършване на услугата по

сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци;

2.
3.

Удостоверения за актуално състояние на страните по договора;

Документи съгласно ЗУО, удостоверяващи правото на обслужващата фирма
да извършва услугата.

4.

Нотариално заверено пълномощно (когато молбата се подава от името на

лице, различно от представителя по закон).
Подпис:
Столична община е Адмиви1..-rратор на ли•IНИ ланни с нденТJ{фю<ационен номер 52258 и представител Кмета на Столична община.
Ilpeдocтatseниle от Вас лнчн11 данни, при условията на чп. 19 от ЗЗЛД, се събират и обработват Ja нуж.акте на мминисrративната услуга.
поискана от Вас и могат да бъдат кориrирi!Ни 110 Ваше искане. ДОС!ЪII до информация :щ Jшчните Ви даш1и е 1'Зра11тира11 в хода 11а W!Лата
процедура. Трсти юща могат да nолучат информация само ло реда и при условwпа ни Jакон. HellpeдCI'ЗI!:IIHeтo на JIИЧrlитс да1111И, които се
изисква1·

110 закон. може да доведе до прехратяване ка производството.
По JIOBOд подаванс в Дирекция .,Икономика и тьрговска дейност" - Стопичка община на молбата :tаявявам, че сы• заnоJнат с горния текст.

Дата

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

Подпис:

