
Приложение № 10 към чл.20, ал. 2 

ДО КМЕТА 

НА ОБЩИНА „МАРИЦА" 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.20, ал.2 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и 
цени на услуги на територията на Община „Марица" 

от ................................................................................................................................  
(наименование на предприятието-собственик / ползвател с учредено вещно право на 

ползване; концесионер: лице на което е възложено управлението на имот държавна/общинска 
собственост) 

ЕИК/БУЛСТАТ .............................................  
Седалище и адрес на управление ............................................................................  

Чрез  .................................................................................................................................  
(трите имена на представителя по закон или пълномощника) 

ЕГН .................................. , на длъжност ..................................................... тел. за  връзка. 
 

Декларирам/е, че за имот с партиден № ........................................ представляващ 
(№ под който имота е заведен в Дирекция „МП") 

 ............................................................................................................................................................................ j 
(вид на имота) 

с отчетна СТОЙНОСТ: ................... лв.. /посочва се за нежилищни имоти на предприятия/ 

словом: ............................................................................................................  

находящ се на адрес: ....................................................................................................  
(село, улица, № ) 

през  ..................  г. таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 
количеството на битовите отпадъци съобразно вида, броя и честотата на извозване на 
ползваните през годината стандартни съдове за изхвърляне на битови отпадъци, а 
именно: 

 

Вид на съда Брой съдове Седмична честота 
на извозване 

„Бобър"/1100л./   

„Кука" /240 л./   

„Кука"/110 л./   

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 
общинската администрация за установяване верността на декларираните данни. 



Приложение: Нотариално заверено пълномощно (когато декларацията се 
подава от името на лице, различно от представителя по закон). 

Подпис на декларатора: 

Община „Марица" е Администратор на лични данни с идентификационен номер 156075 и 
представител Кмета на Община „Марица". Предоставените от Вас лични данни, при условията на чл. 
19 от ЗЗЛД, се събират и обработват за нуждите на административната услуга поискана от Вас и 
могат да бъдат коригирани по Ваше искане. Достъп до информация за личните Ви данни е гарантиран 
в хода на цялата процедура. Трети лица могат да получат информация само по реда и при условията 
на закон. Непредставянето на личните данни, които се изискват по закон, може да доведе до 
прекратяване на производството. 

Когато задълженото лице не е подало декларация в срок до 30 ноември на предходната 
година, съгласно чл.20, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени 
на услуги на територията на Община „Марица", декларирало е по-малко от необходимия му брой от 
съответния вид съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъци в определените за 
целта съдове, то заплаща годишната такса определена пропорционално върху данъчната оценка 
и/или върху по-високата сума между отчетната стойност на имота или данъчната му оценка. От 
размера на дължимата годишна такса се приспада платената част, като върху разликата се дължат 
лихви , съгласно сроковете на плащане. 

По повод подаване на настоящата декларация заявявам, че съм запознат с горния текст. 

Дата ......................  Подпис на декларатор 


