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Вх. № ………………/ ………..…….. 20… … год.                     Приложение  № 14 към  Наредба № 7 

До  

Кмет на 

с. …………………………. 

към Община “Родопи”  

Пловдив 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 
По чл.10, ал.7 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги в община “Родопи” – област Пловдив. 

 

Относно: Определяне на такса битови отпадъци, според количеството  на битовите 

отпадъци  за 201 …  год. : 

 

1. От…………………………………………………………………………..………………… 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ име  на фирмата) 

ЕГН     

                    

БУЛСТАТ/ EИК 

                          
 
1.1.Адрес…………………………………………………………………………………….. 

       (по местоживеене на лицето или фирмата/седалище на предприятието) 

1.2.Представлявано  от…………………………………………………………………… 
                                                 (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

ЕГН 

                    

 

2. От…………………………………………………………………………..………………… 
(собствено, бащино и фамилно име на лицето/ име  на фирмата) 

ЕГН     

                    

БУЛСТАТ/ ЕИК 

                          
 
2.1.Адрес…………………………………………………………………………………….. 

       (по местоживеене на лицето или фирмата/седалище на предприятието) 

2.2.Представлявано  от…………………………………………………………………… 
                                                 (собствено, бащино и фамилно име на лицето) 

ЕГН 

                    

 

 

Уважаеми г-н/г-жа Кмет,  

                  Декларирам/е в качеството си на данъчнозадължено/и  лице/а: 
 

 

  За физически лица:  

                  Имот с  партиден №:  ……..………………………………………………………… 

 Представляващ:……………………….……………………………………………… 

 Находящ се на адрес:……………………………………………………………….. 
                                                 (село, ул., №) 
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  За юридически лица: 

                Декларация по чл.17 от  ЗМДТ: 

1. Вх. № …………………………………от …………………………………. год. 

                Представляващ:   ………………………………………………………………….. 
         Находящ се на  адрес:………………………………………………………………. 

                       (село,ул.,№, квартал, парцел №) 

……………………………..………………………………………………………………………………… 

С отчетна стойност:  
 
словом: (................................................................................................................................) 

 

2. Вх. № …………………………………от …………………………………. год. 

                Представляващ:   ………………………………………………………………….. 

         Находящ се на  адрес:………………………………………………………………. 
                       (село,ул.,№, квартал, парцел №) 

……………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

С отчетна стойност:  
 
словом: (...........................................................................................................................) 

 
 

3. Вх. № …………………………………от …………………………………. год. 

                Представляващ:   ………………………………………………………………….. 

         Находящ се на  адрес:………………………………………………………………. 
                       (село,ул.,№, квартал, парцел №) 

……………………………..…………………………………………………………………………………………….. 

С отчетна стойност:  
 
словом: (...........................................................................................................................) 

 

Моля попълнете: 
 

 Да ми се определя таксата според количеството на битовите отпадъци, като 

декларирам, че ползвам следните съдове:  

 

вид ………………………………………….………………………………………………………., 
                                              („Кука” с вм.  0,11 куб., „Бобр” с вм. 1,1 куб. )  
 

брой ………………………………………. 
 

 

 
 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна  

отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 

Давам/е изричното си съгласие да се извършват проверки от органите на данъчна и общинска 

администрация за установяване на верността на декларираните данни. 
 

         Декларация, която не е попълнена коректно и/или не е подадена в срок до 30 ноември на 

предходната година, съгласно чл. 10, ал. 7 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на 

местните такси  и цени на услуги в община „Родопи”- Пловдив няма да се разглежда, като задължените 

лица ще заплащат таксата на  база определена от ОбС „Родопи“ за съответната година!!! 
 

 

 

                                                                                      Подпис на декларатора/ите: 

Дата: ………… 20… ..  год. 
                             1…………………….. 
                             2…………………….. 
                                   /печат за фирми и ЕТ/ 

                   лв. 

                   лв. 

                   лв. 


