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                                                                                      Приложение № 1 към Решение № 433 

                                                                                                     От Протокол № 21/25.03.2021 г.                                      
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за освобождаване от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по 

сметосъбиране и сметоизвозване за определен период от 2020 г. на основание 

§3, ал.1 и 2 от ПЗР на Закон за изменение и допълнение на ЗМДТ 

 
 

I. От............................................................................................................................................................ 
(наименование на предприятието) 

ЕГН/ЕИК …….........................…......................................................................................................................... 

адрес за кореспонденция ............................………............................................................................................ 

.................................................................................................................................................................  
(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.) 

 

телефон .................................................... мобилен телефон .............................................................................  

електронен адрес..................................................................………………........................................................ 

представлявано от  .............................................................................................................................................. 
 (име, презиме и фамилия на лицето) 

 

1.За недвижим имот: 

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

................................................................................................................................................................................... 
    (описание на недвижимия имот, в който е преустановено извършване на  стопанска дейност) 

 

2. За обект от недвижим имот: 

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

................................................................................................................................................................................... 
                        (описание на обекта, в който е преустановено извършване на  стопанска дейност) 

3. За обект от недвижим имот: 

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

.............................................................................................................................................................................. 
                   (описание на обекта, в който е преустановено извършване на  стопанска дейност) 

 

Забележка. Когато е преустановена стопанска дейност в един или повече обекта от недвижимия 

имот полето се попълва за всеки обект при задължително посочване на РЗП на обекта. 

 

Моля, в качеството ми на ..................................................................................................................................., 
                     (собственик/ ползвател при учредено вещно право на ползване) 

да бъда освободен от заплащане на таксата за битови отпадъци за услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване за периода:  

 от 13.03.2020 г. до 13.05.2020 г. 

 от 27.11.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

Забележка. Отбелязва се за кой период се иска освобождаване. В случай че стопанска дейност е била 

преустановена за двата периода, отбелязват се и двете полета. 

 

Моля да бъде извършено преизчисление на задълженията ми за услугата по сметосъбиране и 

сметоизвозване за съответните периоди, като средствата се прихванат по реда на чл.129 от ДОПК от 

задълженията на ...................................................................................................................... за 2021 г. или  
                                                                                            (наименование на предприятието)  

бъдещи задължения за такса битови отпадъци. 
 

 

ІI. Декларирам следните обстоятелства: 
1. Предприятието е собственик/ползвател при учредено вещно право на ползване на описания в т. I, т. 

1, 2, 3 недвижим имот/обект от недвижим имот. 
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2. Вследствие на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 

2020 г., съответно на извънредната епидемична обстановка предприятието е преустановило 

стопанската си дейност, осъществявана в недвижимия имот по т. I, т. 1, 2, 3. 

 

3. Давам съгласие за целите на прилагане на §3 от ПЗР на ЗИД ЗМДТ и Решение на Общински съвет 

Горна Оряховица № 433 от Протокол № 21/25.03.2021 г.  органите по приходите да изискват 

сведения и документи за предприятието от Национална агенция по приходите и други компетентни 

органи. 

 

 

       ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ: 

 

1. При необходимост служителите от общинска администрация (органи по приходите) имат право да 

изискват и допълнителни финансови и други документи, доказващи преустановяването на 

стопанската дейност на съответното предприятие за периода на извънредното положение.  

 

2. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс.  

 

 

 

 

Дата .......................................     Подпис: .................................. 

 

гр. (с.) .................................... 

 


