
 ДО                                                                                      
 КМЕТА НА                                                                                                                                                                      
 ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ                                              
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
По чл.21, ал.1 от Наредбата  за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Септември/НОАМТЦУТОС/ 
за освобождаване от такса битови отпадъци /само за услугите за сметосъбиране и 

сметоизвозване/ 
 

1.  от.....................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ………............................ 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 

адрес................................................................................................................................................................. 
/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 

Представлявано от............................................................................ЕГН...................................................... 
/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 

 
2.  от....................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ………............................ 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 
адрес................................................................................................................................................................. 

/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 
представлявано от..............................................................................ЕГН..................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 

3.  от.....................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ………............................ 
/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 

адрес................................................................................................................................................................. 
/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 

представлявано 
от.........................................................................................................ЕГН...................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 
4.  от......................................................................................ЕГН/ЕИК по Булстат ..……............................ 

/собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето; наименование на предприятието/ 
адрес................................................................................................................................................................. 

/адрес на местоживеене на лицето или селището на предприятието/ 
представлявано 
от........................................................................................................ЕГН...................................................... 

/собствено,бащино и фамилно име и ЕГН на представляващия/ 
 
                     УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ, 

 
Декларирам/е, в качеството си на задължено/и  лице/а по ЗМДТ( собственици/ползватели), че имот 
с партиден №..................................., представляващ..................................................................................., 
находящ се на адрес:...................................................................................................................................... 

/гр.(с), общ., жк., ул., бл., вх., ап., ет. / 
Няма да се използва през цялата .............................г. 
........................................................................................................................................................................... 
Клиентски № за ЕВН ………………………;  Клиентски № ..............................за ВиК 
 
Съгласни сме Общинска администрация Септември да извършва проверки, в т.ч. на клиентските 
номера от ЕВН и ВиК на имота, относно консумираната електроенергия и/или вода. Запознати сме 



и сме съгласни, че при разход над 20/двадесет/киловата електроенергия и/или над ½ куб.м. вода за 
който и да е месец през годината, или при невярно декларирани обстоятелства, дължим такса 
битови отпадъци в пълен размер за цялата година заедно с начислената лихва, и глоба в размер на 
200лв./двеста лева/ за физически лица и 2000лв./две хиляди лева/за юридически лица. 
 
Имотът не е деклариран като основно жилище.   

 
ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ ЗА НЕВЕРНИ ДАННИ НОСЯ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ ПО ЧЛ.313 ОТ НК. 

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

                                                                                                              1. ................................ 
                                                                                                               2. ................................ 
                                                                                                               3. ................................ 
                                                                                                               4. ................................ 

 
 

 
Информация за подаване на декларацията 

 
От кого се подава – Декларацията се подава от всички задължени за такса битови отпадъци лица 
(собственици или ползватели) или от изрично упълномощен от тях представител. 
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 ползват услугата за сметосъбиране и 
сметоизвозване. 
Срок на подаване – Декларацията се подава  до 31 декември на предходната година. 
Къде се подава – Декларацията се подава в Община Септември  -  Деловодство. 
От кого се приема – Декларацията се приема и се завежда в регистър, след проверка на 
обстоятелствата, посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи.  
 

Указания за попълване на декларацията 
 

1.Данни за декларатора (собственик или ползвател): 
- Попълват се имената – собствено, бащино, фамилно и ЕГН на декларатора – физическо лице или 
наименование на предприятието и ЕИК по Булстат за юридическо лице; 
- Попълва се адреса на местоживеене на физическото лице или седалището на предприятието; 
- Попълват се имената на представляващия предприятието. 
2. Данни за имота: 
Попълват се последователно: 
- партидния номер на имота; 
- вида на имота – жилище/къща, апартамент, земя и др.; 
- точния адрес на имота; 
- годината за която се отнася декларацията; 
- Клиентски № за ЕВН и  Клиентски № за ВиК за имота; 
- документи /бележки/ за преустановяването на ел.енергия и „ВИК” услуги. 
3. Записва се датата, на която е подадена декларацията. 
 


