
До Община Раковски 
Вх………/…………200..г. 
 

И С К А Н Е 
 
От…………………………………………………………………………………………………………. 

/собствено,бащино,фамилно име;наименование на предприятието 
 
ЕГН……………………………….. 
 
БУЛСТАТ……………………………..                       номер НДР……………………………………. 
Място на данъчна регистрация-НАП гр. Пловдив 
 
Адрес за кореспонденция 
гр/с………………………обл………………………ул………………………...……………№………. 
Данни от документа за самоличност №………………..изд.на……………….от МВР ……………... 
Чрез……………………………………………………………………………………………………….. 

/собствено, бащино и фамилно име на законния представител или пълномощник/ 
ЕГН…………………………. 
Адрес……………………………………………………………………………………………………... 

/точен адрес по местоживеене/ 
Данни от документа за самоличност №………………..изд.на……………….от МВР ……………... 
Пълномощно №………………………..,заведено на………………….от Нотариус…………………. 
 
Моля да ми бъде издадено удостоверение за данъчна оценка на: 
1. Имот, находящ се в гр/с………………………………...…..кв……………………………….…… 
Ул…………………………….………………№……. Други данни: квартал/масив………………….. 
парцел………… имот №……………………………………………По плана на…………………….. 
от…………г. и представляващ ………………………………………………………………………… 
/вид на имота;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, груб строеж или завършени вътрешни мазилки и поставена дограма; 
жилищна или нежилищна-производствена,селскостопанска, търговска,административна/                    
2. Ограничено вещно право на…………………………………….върху горепосочения имот 
 или………………………………част от него/кв.м./когато се учредява право на ползване върху 
отделен обект или част от обекта от имота е необходимо да се конкретизира обекта, посочен в 
данъчната декларация./ 
Правото се учредява за срок от ……………………………………… считано от………………….г. 
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/ въщно право на ползване, което е 
отразено в данъчната декларация за имота. 
Правото е учредено /се запазва/ за следните ползватели: 
 
№ Ползватели 

Собствено,бащино и фамилно име 
ЕГН 
БУЛСТАТ 

Вещно право на 
ползване е учредено в 
срок от 

1    
2    
*В последната колона се записва “поизнено”, ако правото се учредява /запазва/ до смъртта на лицето. 
 
За имота е подадена/не е подадена данъчна декларация по чл 14, чл 27 и & 2 от ЗМДТ с 
вх№………./…………..г. в ДС “…………..” и има/няма промени в декларираните с тази 
декларация характеристики. 
Имотът е с партиден №……………………………………… 
Оценката ми е необходима във връска с………………………………………………………………. 

/продажба,дарение,наследство,делба и др/ 
за да ми послужи пред…………………………………………………………………………………... 
Прилагам:………………………………………………………………………………………………… 
 
Дата:……………………..                                                          Подпис:…………………………… 
 


