
 
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.19 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени 
 на услуги на територията на Община Варна  

 От кого се подава - Декларацията се подава от всички данъчнозадължени лица 

/собственици или носители на ограничено вещно право/ или от упълномощен от тях 

представител. 

 Кога се подава - Декларация се подава в случаите, в които 

данъчнозадължените лица желаят таксата за битови отпадъци за имота да се определя 

в  зависимост от количеството на битовите отпадъци, като се посочват вида и броя на 

използваните съдове за битови отпадъци или приравнен обем на заслона съгл. чл. 19, 

ал. 6 от НОАМТЦУТОВ. 

Срок за подаване - Декларацията се подава до 30 ноември на предходната 

година.  

Къде се подава - Декларацията се подава в Дирекция “Местни данъци”, отдел  

“Обслужване на данъкоплатци и отчитане на приходи” при община Варна на адрес 

бул. “Сливница” № 191 и на изнесено работно място на  пл. ,,Мусала” 1. 

 От кого се приема  - Декларацията се приема от длъжностно лице и се завежда  

в регистъра на Дирекция ,,Местни данъци”, след проверка на обстоятелствата, 

посочени в нея, като при необходимост се изискват и допълнителни документи. При 

приемане на декларацията на подателя се издава удостоверение с входящ номер и 

дата. Декларацията се предава в Дирекция ,,Управление на сигурността и контрол на 

обществения ред” за проверка относно възможността да се обслужват съдовете. При 

условие, че декларацията не се съгласува от Дирекция ,,Управление на сигурността и 

контрол на обществения ред” тя не поражда правни последици. 

 

Указания за попълване на декларацията  

 
1. Попълват се имената - собствено, бащино и фамилно и ЕГН на декларатора -  физическо 

лице, или наименованието на предприятието - собственици или носители на ограничено 

вещно право. 

2. Попълва се ЕГН, а за чужд гражданин, който няма ЕГН – БУЛСТАТ. 

3. Попълва се  БУЛСТАТ и НДР /за предприятия/. 

4. Попълва се адресът на седалището на предприятието или на местоживеене на 

физическото лице. 

      5. Попълва се данъчният адрес, който за физически лица е адресът на местоживеене от 

последната данъчна декларация или адресът, посочен от лицето за получаване на официални 

съобщения от органите на държавната администрация съгласно Закона за българските 

документи за самоличност, а за предприятия - последният адрес, деклариран по данъчната им 

регистрация. 

 6. Попълват се телефони за връзка. 

7. Попълват се имената на представляващия  предприятието или на упълномощения 

представител на физическото лице. 

       8. Попълват се ЕГН /БУЛСТАТ  за чужд гражданин/ на представителя или пълномощника. 

9. Попълват се последователно:  

 партиден номер на имота 

 вид на имота - апартамент, ателие и др. 

 точен адрес на имота 

 годината, за която се отнася декларацията 

 вид и брой на съдовете за битови отпадъци, които ще се използват през годината,         

и / или приравнен обем на заслона. 

 попълва се периодът, в който ще се осъществява дейност, ако имотът няма да се ползва 

целогодишно. 

 Декларира се, че лицето няма сключени и няма да сключва  индивидуални 

договори със сметоизвозващите фирми. 
 отбелязва се дали заявените с декларацията съдове са вече налични /от предходни 

години/ на територията на имота. 

 10. Записва се датата, на която е подадена декларацията, подписва се и се подпечатва. 



 Община Варна      Съгласувал: 

 Дирекция „Местни данъци”                            Дирекция ,,УСКОР” 

 

Вх. № ..................../.................г.    /име, подпис/ 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.19 от Наредбата 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Варна, за определяне размерът на таксата според 

количеството на битовите отпадъци 

1. От .......................................................…….…………………..................................... 
 /наименование на предприятието или собствено, бащино и фамилно име на лицето /   

 

2. ЕГН /ЕИК по БУЛСТАТ за чужд гражданин/ ………………………………………….. 

 

3. ЕИК по БУЛСТАТ………………….....  № от НДР……………………..…………… 

 

4. Адрес ..................................................................………….....................…………. 
 /седалище на предприятието или адрес на местоживеене на лицето / 

 

5. Телефони за връзка: стационарен: ........................; мобилен ........................ 

 

6.   Данъчен адрес ………………………………………………………………………… 

 

7. Чрез ..........................................................................................................…………. 
/име–собствено, бащино, фамилно на представителя или пълномощника ЕГН/ЕИК по БУЛСТАТ за чужд 

гражданин/ 

1. Декларирам/е, че за имот с партиден №…………….......…...…….., /деклариран с      

декларация по чл. 14 от ЗМДТ вх.№..............................................................................      

представляващ………………………………….………………………………………… 

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

През…….......г. таксата за битови отпадъци ще се определя в зависимост от количеството 

изхвърлени отпадъци ( + такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване) и 

ще използвам/е/ следните съдове за битови отпадъци ( и / или приравнен обем на заслона съгл. чл 

19, ал. 6 от НОАМТЦУТОВ): 

 

 1……………………………………………………………………………….. 

/вид и брой/ 

 2. ……………………………………………………………………………….. 

/вид и брой/ 

 3. ……………………………………………………………………………….. 

/вид и брой/ 

2. Декларирам/е, че в същия имот ще се осъществява дейност само през периода 

от....................до...................на.................год.  (не се попълва при целогодишно използване на 

имота) 
 Известно ни е, че ако генерираното количество отпадъци е по-голямо от декларирания брой съдове, 

таксата ще се определи по общия ред- за нежилищни имоти на предприятия- пропорционално върху 

отчетната стойност на недвижимия имот, за жилищни и нежилищни имоти на граждани, както и за 

жилищни имоти на предприятия- пропорционално върху данъчната оценка на недвижимия имот, изчислена 

по норми съгласно Приложение 2 към ЗМДТ. 

3. Декларирам/е, че нямам/е  сключен/и и няма да сключвам/е  индивидуални договори със 

сметоизвозващите фирми. 
 Известни ми е наказателната отговорност по чл. 313 от НК 

    Декларираните вид и брой съдове за отпадъци в настоящата декларация са налични на 

територията на горепосочения имот.......ДА/НЕ 

 

 

Дата....................                                Подпис на декларатора: 



 


