
Приложение към чл. 18б, ал. 1 
ДО 
КМЕТА НА   

ОБЩИНА КУБРАТ  
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
  

по чл. 18б, ал. 1 от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги на територията на Община Кубрат. 

За определяне на такса битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, сметоизвозване и 
обезвреждане на битовите отпадъци на база количество отпадъци 

 
От …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

/наименование на предприятието / 

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

находящ се на адрес:……………………………………………………….………………..……..…………………………………….………………..…….., 
/гр. (с.), община, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап./ 

през …............…………… година, таксата за битови отпадъци за услугите по сметосъбиране, 
сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, да се определя на база количеството 
отпадъци. 

Декларирам : 
1. Притежаваният  недвижим имот има следните характеристики: 

Обща площ на имота  .……………..м2 Обект за продажба на хранителни стоки …………….м2 

Застроена площ .………….….м2 Обект за продажба на промишлени стоки  …………….м2 

  
2. В имота работят/учат следният брой лица: 

Административен: .......…….... бр. лица Технически:.......…….... бр. лица Учащи: .......…….... бр. лица 

  
3. В имота има/няма заведения за хранене/стол , барче , павильон и др/ и развлечение: 
  

 
 
 

4. В имота има/няма средства за подслон /заведения за настаняване/: 

Вид средства за подслон          

Брой места / легла         

 
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. 
  

Дата ……….......... 20...... г.       Декларатор: ……………………........... 
                                                                                                      / подпис и печат / 

  
Необходим съд за битови отпадъци: вид. ...................................... брой .......................... 

 (попълва се служебно от сектор „Екология”) 

 
Име, фамилия, подпис на длъжностното лице: ……………………………… дата ……………………… 20……… г. 

Вид заведения за хранене и развл.         

Брой места         


