
Приложение № 1 

Вх. №.....................................                                                         ДО 

Дата.......................................                                                         Община .................................................... 

         Дирекция / Отдел ................................... 

        

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ  
за освобождаване от такса за събиране и транспортиране на битови отпадъци до 

съоръжения и инсталации за тяхното третиране 

 

1. 
от.........................................................................................ЕГН/ЕИК...........................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

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

2. 
от...................................................................................ЕГН/ЕИК.................................................
(собствено, бащина и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

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

 

  

Д Е К Л А Р И Р А М Е 
 в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че недвижим 

имот с партиден №.................................................................................................., 
     (№ под който имота е заведен в съответната община)  

представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... 
              (вид на имота)                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.)  

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

няма да се ползва през цялата.................година. 

Декларирам/е, че съм/сме съглесен/и служители на общината да поверяват сметките 

ми/ни за потребление на ел.енергия към „ЕНЕРГО ПРО Варна“ЕООД и „В и К“ ЕООД , 

като предоставям/е данни за това: 

Потреблението на ел.енергия може да се проверява на клиентски № ……………….. на 

сайта на „ЕНЕРГО ПРО Варна“ ЕООД. 

Потребленитето на вода към „В и К“ ЕООД може да се проверява по абонатен № 

…………………, водомер № …………………….. 

Декларирам/е, че съм/сме запознат/и, че при установяване на декларирани от мен/нас 

неверни данни или при установяване на потребление на ел.енергия и на вода за имота, се 

дължи пълния годишен размер на таксата, ведно с лихвите за просрочие и на нарушителя 

се налага глоба/имуществена санкция по чл.123, ал.3 от ЗМДТ. 

Известно ми е, че за невярно декларирани данни нося/им отговорност по чл.313 от 

НК 
 

Дата:.............................       Подпис на декларатора/ите: 

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

                                                                                                  2………………………….. 


