
Приложение № 11 към чл.24, ал.З 

ДО 

ОБЩИНА „МАРИЦА" 

ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ" 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.24, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местни 
такси и цени на услуги на територията на Община „Марица" 

от 1. .................................................................................................................................  
С собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК/ 

собственик / ползвател с учредено вещно право на ползване на декларирания имот          
(вярното се подчертава) 
с адрес .................................................................................. тел ...............................  

(адрес по местоживеене на лицето или седалище и адрес на управление на предприятието) 

 
представлявано от ...........................................................................................................  

(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия по закон - попълва се за предприятия) 

2 ......................................................................................................................................  
С собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК/ 

собственик / ползвател с учредено вещно право на ползване на декларирания имот         
(вярното се подчертава) 
с адрес .................................................................................. тел ...............................  

(адрес по местоживеене на лицето или седалище и адрес на управление на предприятието) 

 
представлявано от ...........................................................................................................  

(собствено, бащино, фамилно име и ЕГН на представляващия по закон - попълва се за предприятия) 

Декларирам/е, в качеството си на задължени лица по чл. 18 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията 
на Община „Марица", че имот с партиден № ..................................... , 

(№ под който имота е заведен в Дирекция „МП") 

представляващ  ............................................................................................................... , 
(вид на имота) 

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

Словом: .....................................................................................................  

находящ се на адрес: .......................................................................................................  

с. село, улица,  

Моля отбележете с отметка вярното: 

☐няма да се използва през цялата ............... година. 

☐е новопридобит и няма да се ползва до края на текущата година или  

до  ........................... г. 



Известно ми/ни е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация 
нося/носим 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. 

Приложения:  

1. Удостоверение от ВиК, удостоверяващо, че за този имот е спряно 
подаването на вода. 

2. Удостоверение от Електроразпределение, удостоверяващо, че за този имот е 
спряно електрозахранването. 

3. Нотариално заверено пълномощно (когато декларацията се подава от 
упълномощено лице). 

Подпис на декларатора/и те: 

1 ........................................  

2.  ......................................  

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. 

Не се извършва освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване по 
чл. 24, ал.1, т.2 и т.З от Наредбата, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик или 
ползвател през посочения в декларацията период или част от него, както и ако през декларирания 
период или част от него в имота се извършват строителни или довършителни дейности. 

В случаите, когато в имота, деклариран като неползван или новопостроен, след проверка на 
органите на общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на партиди на 
имота във ВиК, Енергоразпределителната или БТК мрежа, нарушителите дължат глоба в размер 
трикратния размер на годишната такса за сметосъбиране и сметоизвозване за имота, но не по-малко 
от 1000 лева. 

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

       Подпис на декларатора/ите: 

       1 .............................. …… 

дата......................  2 .................................. .. 
 


