ДО
ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Вх. № …………./ ………………… г.

ИСКАНЕ
за издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
(Уникален идентификатор на административната услуга - 2393)
от ........................................................................................................................................………..
/собствено, бащино и фамилно име на гражданина; наименование на предприятието/

ЕГН /ЛНЧ или служебен номер/
ЕИК по БУЛСТАТ
адрес за кореспонденция.........................................................................................................
седалище и адрес на управление: ................................................................................................
/за предприятия/
чрез ........................................................................................................................……….
/собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощника/

ЕГН /ЛНЧ или служебен номер/
данни от документа за самоличност на представителя или пълномощника:
………………….. серия ........, №.................., издаден на ........................., от .................................,
пълномощно: №.............................., заверено на ...........................
от ..........................…..............................................................................................................
/нотариус или нотариална кантора/

телефон за контакт:..................................,електронен адрес:.............................................................
Моля да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на
1. Право на собственост върху
Имот, находящ се в гр./с./........................................................, кв./ ж.к., махала, местност/
......................................……………....., ул. ……….......………………............................................,
№………….........., бл............, вх......, ет........, ап......., др. данни: квартал/масив ............................,
УПИ/парцел .................., по плана на .....................……………………… от ................................г.
и представляващ ...............................................................…………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………

/ вид на имота: УПИ/парцел, дворно място, др. терен в строителни граници, земеделска земя, горска земя,
др./каква част/; сграда или част от сграда/обект в нея-вид на обекта/, каква част, незавършено строителство на
сграда /обект в нея-вид на обекта/ и степен на завършеност - нулев цикъл или груб строеж; жилищна или
нежилищна - производствена, селскостопанска, търговска, административна /

2. Ограничено вещно право на ............................................................………....., върху
/строеж или ползване/
гореописания имот или ...................…………………………………... част от него/кв.м./.

(Когато се учредява право на ползване върху отделен обект или част от обект от имота е необходимо да се
конкретизира обекта, посочен в данъчната декларация.)

Правото се учредява за срок от ........................................................……………………….,

считано от.............................г.

/пожизнено или период, за който е учредено правото/

3. При изчисляване на данъчната оценка на правото на собственост да се има
предвид, че върху имота или част от него е / не е учредено (се запазва) вещно право на
ползване, което е отразено в данъчната декларация за имота.
Правото е учредено (се запазва) за следните ползватели:
№
1
2
3
4
5

Собствено, бащино и фамилно име
на гражданина / наименование на
предприятието

ЕГН/ ЛНЧ или
служебен номер/
БУЛСТАТ

Вещното право на
ползване е учредено
в срок до *

* - в последната колона се записва “пожизнено”, ако правото се учредява(запазва) до
смъртта на лицето.
За имота е подадена / не е подадена данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ с вх.
№....................... от ....................г. в Дирекция "Местни приходи"/Община Правец и има/няма
промени в декларираните с тази декларация характеристики.
Имотът е с партиден №

.

Оценката ми е необходима във връзка с ...............................................................................,
/продажба, дарение, наследство, делба и др./
за да ми послужи пред ………………………………………………………………………………
Прилагам:
Декларация по чл.14 от ЗМДТ
Нотариално заверено пълномощно, ако се подава от упълномощено лице
Друго
................................................................................................................................
Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен:
Лично от ЦАО
Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес: ...........................................................................,
като декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването на
акта за вътрешни пощенски пратки, и съм съгласен документите да бъдат пренасяни от
оператора за служебни цели. Индивидуалният административен акт да бъде изпратен:
като вътрешна препоръчана пощенска пратка;
като вътрешна куриерска пратка;
като международна препоръчана пощенска пратка.
По електронен път на електронен адрес .....................................................................................

Дата:............................

Подпис:...............................

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛУГАТА
За попълването на приложението със служебна информация се дължи такса за техническа
услуга, съгласно Наредба №15 за определянето и администрирането на местните такси и
цените на услугите в Община Правец в размер на:
5,00 лв .

- обикновена услуга. Изпълнява се в срок от 5 дни

10,00 лв.

- бърза услуга. Изпълнява се в срок от 3 дни

15,00 лв.

- експресна услуга. Изпълнява се в срок от 24 часа

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
►На гише „Каса“ в Центъра за административно обслужване на Общинска администрация –
–Правец
►По банкова сметка:
IBAN: BG64UBBS88888492874500
BIC: UBBSBGSF
Банка: ОББ АД
►Код за вида плащане: 448007

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Доброволно предоставям и давам своето съгласие администраторът и служителите в
община Правец да обработва личните ми данни;
2. Запознат/а съм с целите на обработване на личните ми данни;
3. Запознат/а съм с правото на достъп и коригиране на личните ми данни.
С настоящото декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните ми
данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Подпис:

Общинска администрация –Правец, област София, гр. Правец 2161, пл. ”Тодор Живков” № 6;
е-mail: delovodstvo@pravets.bg; Телефони за връзка: 07133/48-72

