Вх.№……………………………………./………………201… г.

До
Община Горна Оряховица

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ТАКСИТЕ ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И ДЕПОНИРАНЕ НА БИТОВИТЕ ОТПАДЪЦИ,
СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО
по реда на чл.11а от Наредбата за определянето и администрирането на таксите и цените на услугите
на територията на Община Горна Оряховица
I.От ______________________________________________________________ЕГН:_____________________
управител на:____________________________________________________________с ЕИК_____________
Адрес за кореспонденция:___________________________________________________________________
Лице
за
контакт:
факс:___________________

________________________________тел.________________,

е-мейл:
На основание чл.67 от ЗМДТ и чл.11 а от Наредбата за определянето и администрирането на таксите и
цените на услугите на територията на Община Горна Оряховица, декларирам желанието си да
заплащам таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на генерираните от нас битови и
приравнени към тях отпадъци, по смисъла на §1,т.7 от ДР на ЗМДТ, според тяхното количество за
имот
с
партиден
№_________________________,
находящ
се
в
гр./с_____________________________________
ул.___________________________________ №__ и декларирам, че имотът е обособен и съществува
обективна възможност за поставяне на съдовете в границите на имота, без право на достъп за др.
лица.
Вид
на
имота
_______________________________РЗП
кв.м________________земя______________кв.м.

в

II.Основна стопанска дейност в имота:_________________________________________________________
Списъчен брой на работещите по трудови, граждански и договори за управление_________________
Отчетна стойност на имота:__________________лв.
Търговска площ:_______________кв.м. за хранителни стоки, ______________кв.м. за промишлени
стоки
Складова площ:____________ кв.м. Паркинг:_____________кв.м.
Брой места за нощувка:________________, брой места за хранене:_________________
Наемател на имота:_____________________________ с управител:_________________________________
Декларирам, че ще използваме следните съдове за битови отпадъци:
1.
2.
3.
4.

тип „Бобър“ /1,100 куб.м/…………..бр.
тип „Кука“ /0,110 куб.м./…………….бр.
тип „Кука“ /0,240 куб.м./…………….бр.
тип „Контейнер“ /4,000 куб.м./…..бр.

Запознат съм, че при наличието на неверни данни в декларацията, довели до занижаване на
количеството, изхвърляне на смет извън определените съдове и възпрепятстване на текущия контрол
по спазване на условията за определяне на таксата според количеството, включително и когато това е
установено текущо през годината, за която се отнася искането, годишната такса ще бъде определена
на база данъчната основа по чл.11 от Наредбата за определянето и администрирането на таксите и
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цените на услугите на територията на Община Горна Оряховица. Върху разликата платено в по-малко
се дължат лихви в размер на законоустановените.
При необходимост Община Горна Оряховица може да изисква допълнителна информация.
За деклариране на неверни данни носите наказателна отговорност по чл.255 и чл.313 от Наказателния
кодекс.
Прилагам: Копие от справката за средносписъчния състав на фирмата или нейното подразделение от
тримесечието предхождащо подаването на настоящата декларация по формулярите на
териториалните статистически бюра.
дата:_________________

Подпис:______________

III.Указания за попълване на декларацията
Когато в границите на имота се извършват разнородни дейности се посочва всяка една от тях с
конкретните данни от част II.
При наличие на наемател, всички данни от част II на декларацията се попълват за наемателя.
В случай на извозване на отпадъци директно на депото за сметосъбиране, се посочва количеството
извозен битов отпадък или производствен такъв за предходната календарна година.
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