
 
 

    

  ДО 

  КМЕТА НА  

  ОБЩИНА КУБРАТ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
за прихващане или възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци,  

глоби и имуществени санкции – чл. 129, ал. 1 от ДОПК 

От …………………………………………………………………………………..………..………………… 
 (посочете трите имена на физическото лице или наименованието на юридическото лице) 

ЕГН/ЕИК…………………………………….., постоянен/настоящ адрес или адрес на управление на 

юридическото лице: гр./с. ........................................, община…………………, област……………………. 

ул. (ж.к.) ………………………..…………………………………., тел.: ………...................., електронен 

адрес ....................................... 

Юридическото лице се представлява от ………………………………………………………..…………… 

..………………………………………………………………………………………………………………… 
(трите имена на представителя/пълномощника и ЕГН) 

№/дата на пълномощното ……………………………………………………………………….…………… 
 
 

Заявявам желанието си основание чл. 129, ал. 1 от ДОПК, да бъде извършено 

прихващане/възстановяване на недължимо платени и събрани суми за данъци, глоби и имуществени 

санкции, наложени от служители на общинската администрация по чл. 4 ЗМДТ, в размер на 

_______________лв. /словом ___________________________________/, по видове, както следва:  

 

1. ____________________________ в размер на _________________лв. /словом: ___________________________/ 
  /вид на  задължението/ 

2. ____________________________ в размер на _________________лв. /словом: ___________________________/ 
  /вид на  задължението/ 

3. ____________________________ в размер на _________________лв. /словом: ___________________________/ 
  /вид на  задължението/ 

за погасяване на изискуеми публични вземания към общината в размер на_________________лв. /словом: 

___________________________/, по видове както следва:  

1. ____________________________ в размер на _________________лв. /словом: ___________________________/ 
            /вид на изискуемото задължение/ 

2. ____________________________ в размер на _________________лв. /словом: ___________________________/ 
            /вид на изискуемото задължение/ 

3. ____________________________ в размер на _________________лв. /словом: ___________________________/ 
            /вид на изискуемото задължение/ 

Сумите за връщане преведете:  

 В брой /само за физически лица без ЕТ/ 

 По банкова сметка (IBAN) _________________________________________________________________ 

 BIC ______________________________________в ТБ _____________________________________________ 

 

Прилагам следните документи:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 



 
 

Желая издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Лично или чрез упълномощено лице от отдел „Местни данъци и такси” - стая №3 

 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:  ............................        Заявител: .......................... 

            ден, месец, година                                                                                                                     (подпис) 


