
 

Приложение №2 

Вх. №:………………….        До Община В. Преслав 
Дата:……………………        МДТ 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

По чл. 26 а, ал. 2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Велики Преслав 
За броя на ползвателите на услугата в нежилищни имоти във връзка с определяне на такса битови отпадъци за услугите по чл. 62 от ЗМДТ 

 

От …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на предприятието / 

БУЛСТАТ/ЕИК/осигурителен номер на чужд гражданин № …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Адрес………………………………………………………………………………………………………………………………………. e-mail …….………………………………………………… 

/седалище на предприятието / 
Адрес за кореспонденция .......................................................................................... …………………………………………………………………………………. 
 
Чрез ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 

/име - собствено, бащино и фамилно на представителя или пълномощника/ 

ЕГН/ЛНЧ/ ............................................  тел…………………………………………, в качеството на……………………………………………………………………………. 
 

Заявявам, че за имот, с партиден № ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
/вх. № на декл. по чл. 17 от ЗМДТ/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

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

                                          /вид на имота и дейността, която се осъществява, код на икономическата дейност, осъществявана в имота / 

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

/гр.(с.), община, ж.к., ул., бл., вх.,ет., ап., зона/ 

 

Декларирам : 
1. Притежавания недвижим имот има следните характеристики: 

Обща площ на 
имота 

Застроена площ На територията на имота има обект 

за продажба на хранителни стоки 

На територията на имота има 

обект за продажба на промишлени 

стоки 

На територията на имота има 

складови помещения 

…………………...мг ……………………мг ……………………….м2    ………………………. мг …………………….мг 

 

2. В имота работят/учат следния брой лица: 

Административен: Технически: Учащи: 

…………..бр.лица …………..бр.лица …………..бр.лица 
 

3. В имота  има/няма заведения за хранене и развлечение /стол, барче, ресторант,павилион и др./: 
Заведения за хранене или 

развлечение 
 

Вид: Брой ползватели: Брой места: 

    

 

4. В имота  има/няма места за настаняване: 
Вид места за настаняваме  Брой легла: Брой посетители: 

   

 
Заявявам, че има / няма (невярното се задрасква) възможност да се разположат съдове за битови 
отпадъци в границите на имота ми с достъп до тях за обслужване. 

Известно ми е, че за декларирани неверни данни нося административно наказателна отговорност по 
чл.123 от Закона за местните данъци и такси. 

Декларирам, че съм запознат със съдържанието на предоставената от Администратора на лични данни 
„Декларация за поверителност“, преди предоставянето на лични данни от моя страна. 
 

 
Дата .................... 20 ..... г.                                         Декларатор:………………………………….. 

                                                / подпис и печат/ 
 

 
Забележка: Декларацията се подава до 31.03.2019г. 
 



 

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ: 

 
1. Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл.11 от ЗМДТ /собственик, 

ползвател, консесионер/; 

2. Когато за недвижимия имот съгласно документ за собственост данъчно задължени лица по 

чл.11 от ЗМДТ са едновременно и собственик и ползвател на имота, в Таблица № 1 се посочват 

собственик/ците, а в Таблица №2 всички ползватели на имота; 

3. "Ползватели на услугата за такса битови отпадъци в имота" са: 

„А“ за граждани - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване и/или 

наематели и/или лица с настоящ адрес в недвижимия имот, и/или обитатели по смисъла на 

Закона за управление на етажната собственост, и/или лица, които пребивават в имота на друго 

основание; 

„Б“ за предприятия - собственици, и/или лица с учредено вещно право на ползване, и/или 

концесионери, и/или наематели, и/или лица, на които имотите са предоставени за управление, 

и/или заети и наети от предприятията лица, и/или лица, които пребивават в имота на друго 

основание; 

* „Лица, които пребивават в имота на друго основание“ са: настанени лица, ползващи 

туристическа услуга и посетители. 
 




