ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пл. “ Георги Измирлиев” №5, тел. Централа 061860501, факс: 061860203
Вх. №………………….../……………. г.

До дирекция „Местни данъци и такси”
Община Горна Оряховица

ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване
По чл.71 т.1 от Закон за местните данъци и такси във вр. с чл. 15, т. 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица
1. От………………………………………………………ЕГН…………………………………………………...
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето: наименование на предприятието /

Адрес……………………………………………………………………………………….
/ адрес и местонахождение на лицето или седалище на предприятието /

Чрез………………………………………………………………………………………………………………....
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето на представляващия /

2. И………………………………………………………ЕГН…………………………………………………….
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето: наименование на предприятието /

Адрес………………………………………………………………………………………………………………..
/ адрес и местонахождение на лицето или седалище на предприятието /

Чрез……………………………………………………………………………………………………….
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето на представляващия /

3. И………………………………………………………ЕГН…………………………………………………….
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето: наименование на предприятието /

Адрес………………………………………………………………………………………………………………..
/ адрес и местонахождение на лицето или седалище на предприятието /

4. И………………………………………………………ЕГН…………………………………………………….
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето: наименование на предприятието /

Адрес……………………………………………………………………………………………………………….
/ адрес и местонахождение на лицето или седалище на предприятието /

5. И………………………………………………………ЕГН…………………………………………………..
/ собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето: наименование на предприятието /

Адрес………………………………………………………………………………………………………………..
/ адрес и местонахождение на лицето или седалище на предприятието /

Уважаеми г-н Кмет,
Декларирам/е в качеството си на данъчно задължено/и/ лице/а/,
че имот с партиден №…………………………..представляващ……………………………………………...
Находящ се на адрес:……………………………………………………………………………………………..
/ гр./с/, община, ж.к., ул.,вх., ет., ап. /

……………………………………………………………....няма да се ползва през цялата………….година.
Съгласен /сни/ съм /сме/ да бъдат направени справки по партидите на имота във
водоснабдителното и електроразпределителното дружества за установяване на консумацията на
вода и ел.енергия през ……………… година. Имотът е със следните клиентски/абонатни номера
към експлоатационните дружества:
Клиентски номер към „Енерго – про Варна”ЕООД …………………………………….……..……;
Абонатен номер към В и К Йовковци – Велико Търново …………………………………………. .
Запознат/и/ съм /сме/, че в случай на установяване неспазване на условията за освобождаване от
такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.15, т.2 от Наредбата по чл.9 от ЗМДТ, се дължи
целогодишния размер на таксата, заедно с начислените лихви.
Известна ми/ни е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Подпис на декларатора/те:

1…………………..

2.…………………..

4……………………
Дата………………….

3..…………………..
5……………………

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл.71 т.1 от Закон за местните данъци и такси във вр. с чл. 15, т. 2 от Наредбата за определянето
и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица

От кого се подава – Декларацията се подава от задължените лица /всички собственици и
ползватели на имоти/, или от упълномощени от тях представители.
Кога се подава – Декларацията се подава в случаите, в които един имот няма да се ползва през
цялата следваща година и собствениците или ползвателите не желаят да плащат такса за
услугата „Сметосъбиране и сметоизвозване”. Имотът трябва да не е деклариран като основно
жилище за нито един от съсобствениците и ползвателите.
Срок за подаване – Декларацията се подава до 31 декември на текущата календарна година.
Къде се подава – Декларацията се подава в дирекция „Местни данъци и такси” на Община
Горна Оряховица
От кого се приема – Декларацията се приема от длъжностното лице в дирекция „МДТ” при
Община Горна Оряховица и се завежда в регистъра, след проверка на обстоятелствата посочени
в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При приемане на
декларацията на подателя се издава съобщение с входящ номер и дата. Декларацията се приема,
но поражда последици само ако всички задължени лица са я подписали и ако имота не е
основно жилище на някой от тях.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА










Попълват се имената – собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора – физическо
лице, или наименование на предприятието с № по БУЛСТАТ – собственици или
ползватели на дадения имот.
Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице или седалището на
предприятието.
Попълват се имената на представляващия предприятието или на упълномощения
представител на физическото лице по т.1.
Попълват се последователно:
– партидния № на имота
– вида на имота/ апартамент, ателие, къща, земя и др./
– точния адрес на имота
– година, за която се отнася декларацията
Попълват се клиентските/абонатните номера към двете експлоатационни дружества
/”Енерго – про Варна” ЕООД и В и К Йовковци – Велико Търново/ и се прилагат копия
от тях;
Записва се датата, на която е подадена декларацията.
Декларацията трябва да съдържа подписите на всички собственици и ползватели, а
при юридическите лица – подписите на ръководител, главен счетоводител и печат на
предприятието.
В случай, че декларацията се подава от упълномощено лице, към нея се прилага копие от
пълномощното.

