
13. ПРИЕМАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ 

ТАКСА ЗА СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ  – ЧЛ.71 

 

Място на подаване на декларация за извършване на административна услуга: 

 Сграда на Община Сандански, бул.Свобода №14, тел. 0746/89099, 0888/838313, факс 

0746/89055, e-mail: oba_sandanski@abv.bg  – партер стая № 1 и стая №3 

Място на предоставяне на услугата: 

 Отдел “Местни данъци и такси” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: 

 Закон за местни данъци и такси - чл.71 

Необходими документи: 

 Декларация по чл. 71 от ЗМДТ; 

 Лична карта; 

 Нотариално заверено пълномощно, ако лицето се представлява от пълномощник. 

Такса за административната услуга: 

  Безплатна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:oba_sandanski@abv.bg


Община Сандански 

Вх. №..................../......................                                   

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 71, Т. 1 ОТ ЗМДТ  
за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 

 

1. от...............................................................................................................................................
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

2. от..............................................................................................................................................
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)  

3. от..............................................................................................................................................
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието 

4. от..............................................................................................................................................
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието 

5. от..............................................................................................................................................
 (собствено, бащино и фамилно име и ЕГН на лицето, наименование на предприятието и ЕИК) 

собственик/ползвател с учредено право на ползване за декларирания имот с адрес 

....................................................................................................................................................... 
 (адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието 
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

  

 Уважаеми господин/ госпожо, 

 

 Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови отпадъци, че 

недвижим имот с партиден №.................................................................................................., 
     (№ под който имота е заведен в съответната община)  

представляващ ......................................................, с адрес ........................................................... 
              (вид на имота)                     (гр.(с.), район, ж.к., ул., бл., вх., ет., ап.) 

  

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

 

a) няма да се ползва през цялата.................година. 

 

б)  е извън района на сметосъбиране и сметоизвозване 

 

 

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

         

         1…………………………… 

         2……………………………  

         3…………………………… 

         4…………………………… 

         5…………………………… 

 


