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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУПНИЦА

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МЕТОДИ ХРИСТОВ ЧИМЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето на
местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на община
Дупница.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Представям на Вашето внимание мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
община Дупница.
1. Причини, които налагат изменението и допълнението.
Във връзка с предстоящо започване на бюджетна процедура, за изготвяне на общински
Бюджет 2017 и на основание промяна в ЗМДТ, е необходимо да бъде променена и допълнена
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на община Дупница. Наредбата е приета с Решение №101/19.04.2013г. и не са
предвидени преференции за доброволците от доброволното формирование към Община
Дупница, сключили договор с Община Дупница, съгласно Раздел IV, чл. 34 и чл. 36, от
Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования
за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последиците от тях.
Липсва ред за събиране на такси при депониране на различни по вид отпадъци на
общинското депо за ТБО, м. „Злево“, поради което е необходимо въвеждането на такъв.
Предвижда се и предлагане на допълнителни услуги от страна на община Дупница към
населението.
2. Цели, които се поставят.
С приемането на изменението в Наредбата за определянето на местните такси и цени
на услуги и администрирането им на територията на община Дупница, се цели постигането
на максимален ефект, с оглед за защита на населението от бедствия, пожари и други
извънредни ситуации, както и насърчаване и мотивиране за включване на населението за
участие в Доброволен общински отряд „Дупница”, чрез регламентиране на стимулите,
привилегиите и облекченията при извършването на „доброволната дейност”.
Втората цел която се поставя е да бъде регламентирано точно и конкретно,
количеството на депонираните отпадъци и вида и размера на таксите при използването на
общинското депо, от лицата ползващи го за депониране на битови, строителни и неопасни
производствени отпадъци, различни от фирмата на която са възложени от Община Дупница
дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване. Таксите за депониране на отпадъци ще
бъдат използвани за поддръжката и експлоатацията на общинското депо.
1

Третата цел която се поставя е увеличаване на приходите на община Дупница, чрез
предлагане на допълнителни услуги.
3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
Финансовите средства, необходими за прилагането на новата уредба не се предвижда
да бъдат изразходвани.
4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има
такива.
Изграждане на по-ефективно Доброволно формирование на територията на Община
Дупница, за гарантиране осигуряването на общо приемливо ниво на защита на населението
и постигането на средноевропейски нива на реакция на място при произшествия.
С прилагането на Наредбата се очаква постъпване на средства в Община Дупница,
чрез събирането на такси при използване на общинското депо за депониране на отпадъци и
чрез предоставяне на услуги от страна на община Дупница.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в
Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането
в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването
на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящия проект има за предмет допълнение към действаща наредба което
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА от Общински съвет като орган
на местно самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за
местното самоуправление".
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1 и във
връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.
Проектът е съобразен и с действащия към настоящия момент Закон за местните
данъци и такси.
На основание чл. 26, ал. 2 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от
АПК заинтересованите лица могат в 14-дневен срок от публикуване на настоящия проект на
Интернет страницата на Община Дупница да направят предложения и да изразят становища
по проекта.
Предвид гореизложеното и на основание чл. чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА във
връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА Общински съвет-Дупница взе следното

ПРОЕКТ!
РЕШЕНИЕ:
1.Общински съвет – Дупница приема Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на
територията на община Дупница, както следва:
§1. Изменя ГЛАВА ВТОРА, Местни такси, Раздел І, ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ,
като придобива следното съдържание:
ГЛАВА ВТОРА
Местни такси
РАЗДЕЛ
ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Чл. 14. Такса се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или
други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на
териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксата се определя по
реда на чл. 66 от ЗМДТ, за всяка услуга поотделно - сметосъбиране и сметоизвозване;
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обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за
обществено ползване.
Чл. 14а Кметът на общината организира управлението на битовите и строителните отпадъци,
образувани на нейна територия, съобразно изискванията на ЗУО.
(1) Кметът на общината осигурява условия, при които всеки притежател на битови отпадъци
се обслужва от лица по чл. 35 от ЗУО, на които е предоставено право /чрез възлагане от
страна на Общината/ да извършват дейности по тяхното събиране, транспортиране,
оползотворяване и/или обезвреждане.
Чл. 15. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща от лицата по чл. 11 от ЗМДТ.
(2) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 62 от ЗМДТ в съответния
район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и
се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.
Чл. 16. (1). За имоти, намиращи се извън границите на районите, в които общината е
организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо
за битови отпадъци и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
Чл. 17. (1). Таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на
общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща
необходимите разходи за:
1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;
2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата
или други инсталации и съоръжения за третирането им;
3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл.
60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
4. почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
(2). Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата
за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31
декември на предходната година.
(3). Одобрената план-сметка за определяне разходите на общината по ал.1 подлежи на
проверка от Сметната палата.
(4). Общината уведомява лицата по чл. 15, ал.1 за дължимите от тях такси за съответния
период и за сроковете за плащане.
Чл. 18. (1). Размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите
отпадъци, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ.
(2). Когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на
таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена, съгласно чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ.
1. За определяне на таксата според количеството на битовите отпадъци, лицата подават
декларация от 1 ноември до 30 ноември на предходната година по образец утвърден със
Заповед на Кмета на Община Дупница.
2. В декларацията по т.1 се посочват вида и броя на съдовете за битови отпадъци, които ще се
използват през годината.
3. За придобитите през годината имоти, декларацията по т.1 се подава в двумесечен срок от
датата на придобиване. При неспазване на срока се начислява такса за битови отпадъци по
реда на чл.17, ал.1.
4. Когато лицето не е подало съответната декларация по т. 1 или чл. 22а в установения срок ,
декларирало е по-малко от необходимия брой съдове и не изхвърля битовите отпадъци в
определените за целта съдове, заплаща годишна такса за битови отпадъци в размер и върху
основа, определени от Общински съвет – Дупница.
(3). При определяне размера на таксата в зависимост от количеството на битовите отпадъци се
включват разходите по чл. 17, ал. 1, т. 1, 2 и 3.
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(4). Таксата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените
места се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от
общинския съвет.
(5). Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет, начин на определяне и размер
на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Чл. 19. (1) За депониране на битови отпадъци на общинско депо за ТБО, м. “Злево“, от
юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО за дейности с отпадъци,
които осъществяват своята дейност извън границите на организираното сметосъбиране се
заплаща такса и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за съответната година, съгласно сключен
Договор с Община Дупница.
(2) За депониране на строителни и неопасни производствени отпадъци на общинско депо за
ТБО, м. “Злево“, от юридически лица притежаващи съответното разрешение по ЗУО за
дейности с отпадъци, които осъществяват своята дейност извън територията на Община
Дупница се заплаща такса и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО за съответната година,
съгласно сключен Договор с Община Дупница.
(3) Всяко лице, упражняващо дейността си на територията на Община Дупница, притежаващо
разрешително по образец от Община Дупница, за транспортиране и депониране на строителни
и неопасни производствени отпадъци на общинско депо за ТБО в м. „Злево“, въз основа на
подадено заявление по образец или одобрен инвестиционен проект, заплаща такса на
собственика на депото в размер, определен на куб. м. депониран отпадък, изчислена на база
експедиционни бележки за приети количества отпадъци.
Чл. 20. (1) За незастроени дворни места и парцели на територията на общината се събира
такса по чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 в размерите и върху основите, определени с решение на
общински съвет – Дупница.
(2). За дворни места и парцели, застроени със сгради със степен незавършено строителство се
събира такса по чл. 17, ал. 1, т. 3 и 4 в размерите и върху основите, определени с решение на
общински съвет – Дупница.
Чл. 21. Такса по чл. 17, ал. 1, т. 2, се събира с намаление 5 на сто, в случаите когато
собственика /ползвателя/ на имота прилага разделно събиране на отпадъците и е декларирал
от 01 ноември до 30 ноември това обстоятелство за настоящата година, като към
Декларацията /образец/ прилага документи за ежемесечно предаване на разделно събрани
отпадъци. Документа са издава от оторизирана фирма/пункт приела отпадъците.
Чл. 22. (1). Не се събира такса за:
1. сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако
имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика
или ползвателя до края на предходната година в общината;
2. поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – когато услугата не се
предоставя от общината;
3. обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други
съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци – когато няма такива.
(2). Освобождаването от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване по ал.1 се
извършва въз основа на подписана от собственика или при съсобственост от всички
съсобственици декларация по образец, утвърдена със Заповед на Кмета на Община Дупница, в
която данъчно задължените лица описват партидния номер, вида и точния адрес на имота,
както и годината, през която той няма да се ползва. Подаването на други писмени документи,
различни от образеца утвърден със Заповед на Кмета на Община Дупница и/или липсата на
подпис на някой от съсобствениците, не водят до освобождаване от такса за сметосъбиране и
сметоизвозване.
1. В декларацията, деклараторите дават изрично съгласие за извършване на проверки на място
от органите на общинската администрация и на потреблението на електроенергия и вода в
имота, като вписват и номерата на съществуващи партиди в съответните дружества
доставчици, ако има такива.
(3). За придобитите през годината жилищни и нежилищни имоти, декларацията по ал.1, се
подава в двумесечен срок от датата на придобиване.
(4). Собственикът на ново придобит имот, дължи такса от началото на месеца, следващ месеца
на придобиване на имота.
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(5). За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е
преустановено ползването й.
(6). Съгласно Чл. 71а от ЗМДТ, не се събира такса за битови отпадъци за услугите,
предоставени на молитвени домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна
дейност от законно регистрираните вероизповедания в страната, заедно с поземлените имоти,
върху които са построени.
(7). Освобождаването по ал.6 е при условие, че имотите не се ползват със стопанска цел,
несвързана с пряката им богослужебна дейност.
(8). Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване за услугите предоставени на имот
или части от имот, който е основно жилище на доброволец от доброволното формирование
към Община Дупница, сключил договор с Община Дупница, съгласно Раздел IV, чл. 36, ал. 1
от Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните
формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях за времето, през което собственикът е член на
доброволното формирование“.
Чл. 22а. (1). Не се извършва освобождаване по чл.22, ал.1, през посочения период или част от
него, ако имотът или част от него се ползва от съсобственик, ползвател или наемател, както и
ако в имота се извършват строителни и/или ремонтни дейности.
(2). В случаите, когато в имота, деклариран по реда на чл. 22, ал.2, след проверка на органите
на общинската администрация се установи ползване на имота или откриване на нови партиди,
нарушителите дължат глоба в трикратен размер на годишната такса за сметосъбиране и
сметоизвозване, но не по-малко от 500 лева. Глобата се налага по реда на ЗАНН.
Чл. 22б. (1) Таксата за битови отпадъци се заплаща заедно с данъка върху недвижимите имоти
в общината или заедно със заплащането на дължимия наем за общински имоти в съответните
общински структури.
(2)Таксата за битови отпадъци се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март
до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.
(3). На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.
§2. Изменя ал.4 от чл. 25, като придобива следното съдържание:
ал. 4. „Не се заплаща такса за деца, на които и двамата родители са с трайно намалена
работоспособност от 50 % до 100 % ; деца на неизвестни родители; кръгли сираци; деца на
загинали при производствени аварии и природни бедствия; деца на загинали в изпълнение на
служебен дълг; деца с тежки хронични заболявания, посочени в списък, утвърден от
министъра на здравеопазването, както и за деца със специални образователни нужди по
Наредба на МОН; деца с родители – студенти редовно обучение; деца на доброволци от
доброволното формирование към Община Дупница, сключил договор с Община Дупница,
съгласно Раздел IV, чл. 36, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях за времето, през което
родителят е член на доброволното формирование.“
§ 3.Създава нов чл.34а със следното съдържание:
чл.34а „Заплащат такси с намаление 50 на сто за административни услуги
доброволците от доброволното формирование към Община Дупница, сключили договор с
Община Дупница, съгласно Раздел IV, чл. 36, ал. 1 от Наредбата за реда за създаване и
организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
за времето, през което лицето е член на доброволното формирование.“
§4. Допълва ТАРИФА /Списък с видовете услуги и цени за тях/ към Наредбата за
определянето на местните такси и цени на услуги и администрирането им на територията на
община Дупница, както следва:
Т. 13 се изменя така:
13
„Услуги с транспортни средства“
13.1. Услуга с автостълба

32 лв./мч или 256 лв./мсм

5

13.2.
13.3.

Услуга със самосвал
Услуга с багер

Т. 14 се изменя така:
14
„Услуги с режещи моторни инструменти“
14.1. Услуга с моторен храсторез
14.2. Услуга с моторен трион
Т. 15 се изменя така:
15
„Издаване на разрешителни“
15.1. Разрешително за кастрене и подкастряне
Разрешително за отсичане или изкореняване на дървесна
15.2.
растителност
Издаване на превозен билет за транспортиране на дървен
15.3.
материал

1,10 лв./км.
20 лв./мч или 160 лв./мсм

7,5 лв./мч или 60 лв./мсм
13,00 лв./мч или 104 лв./мсм

10 лв.
20 лв.
10 лв.

След т. 71.5 се създава НОВО ЗАГЛАВИЕ „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА
ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОПТАДЪЦИ“
Създава се т.72 „ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕПО М. “ЗЛЕВО”, ГР. ДУПНИЦА,
ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОПТАДЪЦИ “със следните подточки
както следва:
72
„ТАКСИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА
ДЕПОНИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОПТАДЪЦИ“
За депониране на строителни отпадъци на общинско депо в м.
8 лв. куб. м./деп.отп.
72.1. “Злево”, гр. Дупница, се заплаща такса на собственика на
депото, в размер на:
За депониране на неопасни производствени отпадъци на
7 лв. куб. м./деп.отп.
72.2. общинско депо в м. “Злево”, гр. Дупница, се заплаща такса на
собственика на депото, в размер на:
За депониране на битови отпадъци, от юридически лица,
15 лв. куб. м./деп.отп.
осъществяващи своята дейност извън границите на
+
72.3. организираното сметосъбиране, на общинско депо в м.
Отчисленията по чл.60 и
“Злево”, гр. Дупница, заплащат такса на собственика на
чл.64 от ЗУО за
депото в размер на:
съответната година
За депониране на строителни отпадъци, от юридически лица,
8 лв. куб. м./деп.отп.
осъществяващи своята дейност извън територията на община
+
72.4. Дупница, на общинско депо в м. “Злево”, гр. Дупница,
Отчисленията по чл.60 и
заплащат такса на собственика на депото в размер на:
чл.64 от ЗУО за
съответната година
За депониране на неопасни производствени отпадъци, от
7 лв. куб. м./деп.отп.
юридически лица, осъществяващи своята дейност извън
+
72.5. територията на община Дупница, на общинско депо в м.
Отчисленията по чл.60 и
“Злево”, гр. Дупница, заплащат такса на собственика на
чл.64 от ЗУО за
депото в размер на:
съответната година

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
Съгласувал:
1. О. Китанова – зам.-кмет “СД”
2. Г. Георгиев – нач.-отдел “МДТ и АД”
3. инж. М. Спасова – дир. д-я – “ОСТС”
4. П. Петров – нач.-отдел “БФС и УС”
5. Александрина Маринова – юрисконсулт “ВОП”
Изготвил:
Десислава Борисова – н-к отдел “ЕЧВЗ”
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ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
ДУПНИЦА

ПРОЕКТ!

З А Я В Л Е Н И Е (образец)
От:…….………………………………………………ЕГН / ЕИК………………………….….
Директор/Управител на:….………………………………………………….…………………
Адрес:…………………………………………………………………………………….……...
Телефон за връзка:……………………………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
С настоящото заявление, желая да:
 сключа Договор с Община Дупница
за срок от ........................ до .....................
на:.....................куб.м................................................
......................куб.м...............................................
......................куб.м...............................................

 бъде разрешено депонирането

(битови отпадъци, строителни неопасни отпадъци, неопасни производствени отпадъци,)

от имот.............................., кв. ................, ж.к. ................................, по плана на град
(У.П.И и П.И.)
(село)......................................., намиращ се на адрес...............................................................,
като заплатя дължимата такса, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дупница и в съответствие с
издадено Разрешение за строеж №..............................................................г.; Разрешение по ЗУО
за дейности с отпадъци №..............................................................г.
Декларирам, че съм запознат със задълженията ми, произтичащи от Наредба за
управление на отпадъците на територията на Община Дупница.

ЗАЯВИТЕЛ......................................................................
(.........................................................................................)
дата:.......................
гр. Дупница
такса:......................., платена квитанция №..........................................................

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Настоящото завление се подава на основание чл. 19 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дупница
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ПРОЕКТ!
РАЗРЕШИТЕЛНО
№………../……………год.

На основание чл. 19, ал. 3 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Дупница.
РАЗРЕШАВАМ:
на
име:…………………………………………………………………………
адрес:……………………………………………………………………….
Гр./село……………………………
Да извози и депонира за периода от………….до…………, на общинското депо за ТБО
в м.”Злево”, землище на гр. Дупница, следното количество и вид отпадъци:
1. строителни……………./………………/………………/…………………куб.м
2. неопасни производствени…………….../………………/………………….куб.м
генерирани от имот № ……………………, кв…………………., по плана на
гр./село……………………………,
адрес
ж.к./ул…………………………………….............,с
транспортно
средство
марка/модел………………………….,рег.№…………………………,
по
следния
маршрут:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….. при следните условия:
1. Отпадъците се извозват до мястото за депониране със собствен транспорт и за сметка на
титуляра на разрешителното, като превозното средство да бъде снабдено с подходящо
оборудване против замърсяване на пътните платна.
2. При замърсяване на пътни платна и зони за обществено ползване, титуляра на
разрешителното почиства в рамките на работния ден и за своя сметка замърсените участъци.
3. Извозването се осъществява по определения от Община Дупница маршрут.
4. Титуляра на разрешителното се задължава да спазва вътрешния установен ред за работа на
общинското депо.
5. Преди депониране на общинското депо титуляра на разрешителното представя пред
служителя на депото настоящото разрешително и получава експедиционна бележка за
депониран отпадък.

Разрешителното е в сила само за гореупоменатия период.
ИНЖ. МЕТОДИ ЧИМЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУПНИЦА
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ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА
ДУПНИЦА

ПРОЕКТ!!!

Декларация (образец)
за прилагане на разделно събиране на отпадъците от домакинствата на основание чл. 21
от Наредбата за за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Дупница
От:…….………………………………………………………………………….……….…........
(за физически лица)

Живущ на адрес:………………………………………………………………………………...
Телефон за контакти:………………………..
E -mail….……………….……...……………
От:…….………………………………………………………………………….……….…........
(за юридически лица)

Управител на:….…………………………………………БУЛСТАТ………….……………....
Адрес:…………………………………………………………………………………….……....
Телефон за контакти:………………………………………
E -mail….……………….……...….
Декларира от обект:..................................................................................................................
…………………………………………………………….…………………………………...
намиращ се в УПИ №……......................................................кв……………….по плана
на……………………………………….., че е предал следното количество и вид разделно
събрани отпадъци:
1. хартия……………кг.
5. метали…………кг.
2. картон……………кг.
6. ЕГО……………кг.
3. пластмаса………..кг.
7. ИУЕЕО………...кг.
4. стъкло……………кг.
8. НУБА………….кг.
на оторизирана фирма/пункт:…………………………………………………………………..,
находяща се на адрес……………………………………………………………………….........
Прилагам документи за ежемесечно предаване на разделно събрани отпадъци, издадени
от фирмата.
Дата:……………20…г.
Подпис………………..
Гр. Дупница

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Настоящата декларация се подава на основание чл.21 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Дупница.
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