
9411 – Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения 

и такси по ЗМДТ 

 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: 

 „Административен център” – в сградата на Община Сърница, ул. „Свобода” №20, 

тел. 03547/2266, 0889/241299, e-mail: obshtina@sarnitsa.bg ; Работно време: 08:00 – 

17:00 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „Административно обслужване и местно развитие“, Главен специалист 

„МДТ“ 

 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Данъчно-осигурителен процесуален кодекс, чл.129 

 

Необходими документи и процедури: 

 Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платени задължения и 

такси по ЗМДТ по образец; 

 Документ, удостоверяващ обстоятелството за недължимо внесена сума; 

 Документ, удостоверяващ номер на банкова сметка за възстановяване на 

надвнесена сума; 

 В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално 

заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане). 

 

Такса на административната услуга: 

 Безплатна. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 14 дневен срок от подаване на документите. 

 

Срок на действие на индивидуалния административен акт: 

 Безсрочен. 
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MUNICIPALITY OF SARNITSA 
4633 Sarnitsa, 20 Svoboda str. 

phone: 03547/2266, fax: 03547/2266 
obshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg 

 

ОБЩИНА СЪРНИЦА 
гр. Сърница 4633,ул. “Свобода” 20 

тел.: 03547/22 66, факс: 03547/22 66 

 оbshtina@sarnitsa.bg ; www.sarnitsa.bg  

 

 

ДО          Вх.№………………………….. 

ОБЩИНА СЪРНИЦА       дата:…………………………… 
 

И С К А Н Е 

за прихващане или възстановяване  

(Уникален идентификатор на административната услуга – 9411) 
 

 

От............................................................................................................................ ........................................................ 
(име, презиме, фамилия на представителя/пълномощника) 

 

 ЕГН / ЛНЧ    

  

 ЕИК по БУЛСТАТ  

  

Адрес за кореспонденция……………………………..……………………………………………………………... 

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

(име, презиме и фамилия на представляващия) 

   

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 
общинска администрация по чл.4 от 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 банка …….………………………………………………………………………..…………..………… 

Прилагам следните документи:  1. ……………………………….…………… 
 2. ……………………………………………. 

 3. ……………………………………………. 

 

         Дата:………………….                                                  Подпис:…………………. 
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