
 

 

 

ДО        Вх. № ……………………… 

КМЕТА       Дата ……………….година 

НА ОБЩИНА ГРАД МЕЗДРА 

                                           

       

 

    Декларация 
по чл. 19 ал.3 от Наредбата на ОбС за определянето и администрирането на  

местните такси и цени на  услуги на територията на Община Мездра, приета на 

основание чл. 9 от ЗМДТ за определяне на таксата за битови отпадъци според 

количеството 
 

 

1. От .................................................................................................................................................. 
 /наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето/ 

2.  ЕГН/ ЛНЧ 

 

3. ЕИК по БУЛСТАТ 

 

4. Адрес за кореспонденция:........................................................................................................... 

5. Постоянен адрес/ седалище и адрес на управление: …………………………………… 

............................................................................................................................................................ 

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

 

7. Представлявано от ..................................................................................................................... 
                                           /собствено, бащино, фамилно име на представителя или пълномощника/ 

8. ЕГН/ ЛНЧ на пълномощника 
   

 

 

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КМЕТ, 
  

Декларирам, че за имот с партиден №................................................................................ 

представляващ…………………………………………………………………………..... 

 

находящ се на адрес:........................................................................................................................ 
гр./с./, общ. ж.к., ул., бл., вх., ап., ет./ 

през 2019 година  таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от 

количеството изхвърлени отпадъци и ще използваме следните съдове за битови отпадъци: 

 

1. ................. брой/я кофа от 110 л. 

2. ................. брой/я контейнер/и тип „Бобър” с обем 1,1 кубика 

3. ................. брой/я контейнер/и обем 4 кубика 

4.  

 

 

 

Дата.....................................  

       

      Подпис на декларатора: ..................................... 
 

 

 

 

          

          

          



       
 

 

 

 

Декларацията по чл.19 ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на Община Мездра 

за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството 

 

 

От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени лица за нежилищни 

имоти /собственици, ползватели, концесионери и лица, на които е предоставено 

управлението на имот, държавна или общинска собственост/ или упълномощен от тях 

представител. 

 

Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, когато таксата се определя 

според количеството на битовите отпадъци за нежилищните имоти. 

 

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

За придобит/и през годината имот/и, декларация се подава в двумесечен срок от датата 

на придобиването.  

 

Къде се подава – Декларацията се подава в отдел „Местни данъци и такси” при 

Община Мездра 

 

От кого се приема в отдел ”Местни данъци и такси ”  – 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 – 

физическо лице или наименованието и ЕИК на предприятието – собственик, 

ползвател, концесионер и лице, на което е предоставено управлението на имот, 

държавна или общинска собственост. 

2. Попълва се адрес на кореспонденция. 

3. Попълва се постоянният адрес на физическото лице или седалището на 

предприятието. 

4. Попълват се имената и ЕГН на представляващия предприятието или на 

упълномощения представител на физическото лице. 

5.    Попълват се последователно: 

- партидния номер на имота; 

- вид на имота  

- точният адрес на имота; 

- годината, за която се отнася декларацията. 

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

                                                                             

 

 
 


