
 
 
 
Вх.№…………/…………....20….год.                                           Приложение № 16 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.11 от Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги в община "Родопи", област Пловдив. 

Относно: Освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и 
сметоизвозване на битовите отпадъци за 201 . . .  год.: 

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

ЕГН 

            
БУЛСТАТ/ ЕИК 

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

(по местоживеене на лицето или фирмата/седалище на предприятието) 
1.2.Представлявано от ............................................................................................. …............................ 

(собствено, бащино и фамилно име на лицето) 
ЕГН 

                
  тел. за контакти:  

 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 данъчно задължено/и лице/а: 

 
 За физически лица: 

 Имот с партиден №:   ...................................................................  
Представляващ: .............................................................................  
Находящ се на адрес: ....................................................................  

                                                                                                                 (село, ул., №) 



 За юридически лица: 
Декларация по чл. 14/ чл.17 от ЗМДТ: 
1. Вх. № ....................................... от ........................................ год. 
Представляващ:    . .... .... .... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .  
Находящ се на адрес: . .... .... .... .... .... .... ...... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .. 

(село, ул.,№, квартал, парцел №) 
 

С отчетна стойност:    

словом: ( ........................................................................................................................... ) 

               Моля отбележете с отметка вярното: 

 Не ми се предоставя услугата по сметосъбиране и сметоизвозване от общината, 
съгласно чл. 71, т. 1 от ЗМДТ; 

 Имотът е в район, в който се предоставя услугата по сметосъбиране и сметоизвозване от 
общината, но е НЕЗАСТРОЕН; 

 Няма да ползвам услугата по сметосъбиране и сметоизвозване през следващата 
календарна година, за което прилагам следните документи: Удостоверение от ВиК, 
удостоверяващо, че за този имот е спряно подаването на вода/ няма прокаран водопровод; 
Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот е спряно 
електрозахранването/няма електрозахранване; 

 Имотът е новопридобит и няма да се ползват до края на текущата година или до ..............., за 
което прилагам следните документи:  Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е 
спряно подаването на вода/ няма прокаран водопровод; Удостоверение от Електроразпределение, 
удостоверяващо, че за този имот е спряно електрозахранването/няма електрозахранване. 

Запознат/и съм/сме с ежегодната Заповед на Кмета на община „Родопи", относно определяне границите 
на районите и видът на предлаганите услуги, както и честотата на сметоизвозването, съгласно чл. 63, ал.2, във връзка с 
чл. 62 от ЗМДТ. 
            При промяна на декларираните обстоятелства, се задължавам в седемдневен срок от настъпването им 
писмено да уведомя общинската администрация при община „Родопи“.  

              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. 

 
         Когато декларацията не е попълнена коректно и/или не е подадена в срок до                         
30 ноември на предходната година, съгласно чл. 10, ал. 11 от Наредба № 7 за 
определянето и администрирането на местните такси  и цени на услуги в община 
„Родопи”- Пловдив, задължените лица заплащат пълния размер на таксата - 
пропорционално върху основа определена от Общински съвет „Родопи“ за съответната 
година! 
 

        Дата: ………… 20… ..  год. 
 
 
                                                                          Подпис на декларатора/ите: 

              
 
                                 1…………………….. 
                                 2…………………….. 


