
  

 

ДО        Вх. № ……………………… 

КМЕТА       Дата ……………………...  г. 

НА ОБЩИНА ГРАД МЕЗДРА 

                                           

       

 

Декларация/заявление 
За ползване на облекчения по чл.22/2/от Наредбата на ОбС за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на  услуги на територията на 

Община Мездра 

 

1.От 

.................................................................................................................................................. 
 /собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2.  ЕГН/ ЛНЧ 

 

3. Постоянен адрес................................................................................................................... 

6. Телефон за контакти:.................................................., е-адрес:........................................... 

 

 

С настоящето заявявям , че желая  да заплащам  50 %  такса сметосъбиране и 

сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа  за ……….. година за имот, 

представляващ _________________________________ 

 

С адрес: 

 

/mопълва се точния адрес на имота, за който се отнася / 

 

Парт.№____________________________ 

 

 

 

Декларирам, че съм единствен собственик и живея сам. 

 

 
Давам изричното си съгласие за извършване на проверки, относно декларираните  

факти и обстоятелства. Запознат съм, че при неверни данни нося наказателна отговорност по 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

Дата ………… година                                            

      Подпис:_________________ 

    

 
 

          



 

 
 

 

 

Декларацията по от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на Община Мездра 

за ползване на 50% намаление от такса ТБО /в частта сметосъбиране и 

сметоизвозване и обезвреждане на отпадъци в депа / 

 

 

От кого се подава – Декларацията се подава от собственика или упълномощен от 

него  представител. 

 

Кога се подава – Когато лицето е единствен собственик на имота , живее 

целогодишно само и има навършени 65 години 

 

Срок за подаване – Декларацията се подава до 30 ноември на предходната година. 

 

 

Къде се подава – Декларацията се подава в отдел „Местни приходи” при Община 

Мездра 

 

От кого се приема в отдел”Местни приходи”  – Декларацията се приема от 

длъжностно лице и се завежда в регистър, след проверка на обстоятелствата 

посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При 

приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и 

дата.  

 

 

 

Указания за попълване на декларацията 

 

1. Попълват се имената – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора  

2. Попълва се постоянният адрес на физическото лице  

3.    Попълват се последователно: 

- партидния номер на имота; 

- вид на имота – жилище 

- точният адрес на имота; 

- годината, за която се отнася декларацията. 

4. Записва се датата, на която е подадена декларацията и се подписва . 

                                                                             

 

 
 

        



 


