
16. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРИХВАЩАНЕ ИЛИ 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА НЕДЪЛЖИМО ПЛАТЕНИ ИЛИ СЪБРАНИ СУМИ ЗА 

ДАНЪЦИ, ТАКСИ И НАЛОЖЕНИ ОТ ОРГАНИТЕ ПО ПРИХОДИТЕ ГЛОБИ И 

ИМУЩЕСТВЕНИ САНКЦИИ 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 Сграда на Община Сандански, бул.Свобода №14, тел. 0746/89099, 0888/838313, 

факс 0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg  – партер стая № 1 и стая № 3 

Място на предоставяне на услугата: 

 Отдел “Местни данъци и такси” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

  ДОПК – чл. 129, ал. 1 

Необходими документи: 

 Искане за прихващане или възстановяване; 

 Лична карта; 

 Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от 

пълномощник;  

 Банкова сметка в случай на възстановяване на надвнесени суми. 

Такса за административната услуга: 

 Безплатно 
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ОБЩИНА САНДАНСКИ 
ЕИК ПО БУЛСТАТ 0 0 0 0 2 4 9 5 5 

 
Вх.№ ......................дата....................г. 

 

 

 
И  С  К  А  Н  Е 

за прихващане или възстановяване  
 
от................................................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия на лицето, наименование на предприятието) 

 
Представлявано  от.............................................................................................................................. 

(име, презиме и фамилия на представляващия) 

ЕГН / ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП           
 

ЕИК по БУЛСТАТ              
 

Адрес за 
кореспонденция 

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

Адрес по чл. 8 от 
ДОПК 

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

  
Телефон за връзка ......................................................../ задължително се попълва / 
   
Моля, на 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 ЗДМТ, подлежащи на възстановяване 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 по банкова сметка :  
 

IBAN:  ……………………………………… BIC ………..………… в банка ………….…………………… 
 
Прилагам следните документи:  1. ……………………………….…………… 
       2. ……………………………………………. 
            3. ……………………………………………. 

 
дата:.............                   
гр. ................                                                            Подпис: …………………………..         

ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ 
ГР.САНДАНСКИ 


