Приложение № 4
ОБЩИНА ТРЯВНА
Вх. №……………….

СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за определяне основата на такса „Битови отпадъци” (ТБО) за
202.. година
От .............................................................................................................................................
.....................................
/ФЛ, ЮЛ,ЕТ,АД,ООД, и др./

със седалище и адрес на управление…………………………………………………….................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
БУЛСТАТ …………………………………......

ДАНЪЧЕН № …………………………………………………..........

представляван/а/ от ………………………………………………………..………..............
/име, презиме и фамилия-президент,управител,представител,пълномощник ,физическо лице/

ЕГН .......................................................... л.карта № ……….…................……….....….…,
издадена

от

………………….….………..

на

...............………………….г.,

живущ.....…………………...........................................................……....……………...........
/постоянен адрес: гр.,с,кв,ул.,№,вх.,ет,ап./

телефон ……………………… GSM …………………………email ……………….......…
Настоящата справка-декларация се подава във връзка с:
обстоятелства, свързани с определянето на основата за ТБО дата .....................
за 202.. година
започване на нова дейност

дата .....................

настъпила промяна във вече декларирани обстоятелства

дата .....................

прекратяване на дейност

дата .....................

Освобождаване от сметосъбиране и сметоизвозване за период на извънредно положение, прието с решение на Народното събрание

от……….. до……

Г-н/Г-жо Кмет,
I. Декларирам, че представляваната от мен фирма извършва следната /те/
дейност/и/ на територията на Община Трявна:
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
/описва се точно предмета на дейност съгласно класификацията на Приложение № 1/
II. Декларирам, че представляваната от мен фирма притежава следните обекти
на територията на Община Трявна /вписва се вида на обекта, съгласно Приложение
№ 1/.
А. С О Б С Т В Е Н И
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. …………………………………………...
/посочва се пълното наименование на обекта и точния му адрес: ул., номер, гр., с.,
телефон/
Б. П О Д Н А Е М
1. ……………………………………………
2. ……………………………………………
3. ……………………………………………
4. ……………………………………………
/посочва се пълното наименование на обекта и точния му адрес: ул., номер, гр., с.,
телефон/
В. С Т О П А Н И С В А Н И Т Е О Т М Е Н О Б Е К Т И П О Д Н А Е М
са собственост на: /отнася се само за попълнилите точка Б, т.е фирми, които
стопанисват обекти под наем/
1. …………………………………………….
2. …………………………………………….
3. …………………………………………….
4. ……………………………………………
/трите имена на собственика или име и фирмата отдала обекта под наем, постоянен
адрес на собственика и ЕГН, данъчен № и БУЛСТАТ, ако собственика е фирма/.
III. Декларирам следните данни за фирмата и /или/ обектите, които да послужат
като база за определяне на размера на дължимата такса смет / при попълване да се
ползват указанията към декларацията/.
1. Брой места на открито

…………………………

2. Брой места на закрито

………………………...

3. Квадратен метър заета площ

………………………...

4. Брой легла

………………………...

5. Квадратен метър нетна търговска площ

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

6. Квадратен метър брутна търговска площ
7. Брой персонал /средно списъчен към 31.12.20… г./ ………………………...
8. Брой работни места

………………………...

9. Квадратен метър застроена площ

………………………...

10. Квадратен метър разгъната застроена площ

………………………...

11. Брой свещенослужители

………………………...

12. Друго

………………………...

Нетна търговски площ е площта в съответния търговски обект, в т.ч.
щандовете, която е достъпна за купувачите /доп.разпоредби на ЗМДТ §1, т.28/
Средносписъчен брой персонал за годината е сборът от средносписъчен брой
персонал за всеки месец, разделен на 12. Средносписъчен брой персонал за месеца се
изчислява, като сборът на списъчния брой на персонала за всеки календарен ден за
месеца /включително празничните и почивните дни/ се раздели на броя на
календарните дни през отчетния месец. Списъчният брой на персонала за почивните и
празничните дни се взема за равен на списъчния брой на персонала от предходния
работен ден. В средносписъчния брой на персонала не се включват жените по
майчинство.
При подаване на справката-декларация за освобождаване от сметосъбиране и
сметоизвозване за период на извънредно положение, прието с решение на Народното
събрание е необходимо прилагане на финансови документи/месечни, дневни отчети от
касов апарат, документи доказващи консумация на ток, вода и др./, доказващи
неизвършване на дейност.
Известно ми е, че за неверни данни, нося наказателна отговорност по НК.

гр.Трявна
Дата: ...................... 202…. г.

Декларатор: ………………….
/подпис и печат/

ОБЩИНА

ТРЯВНА

Указания за попълване на декларацията
1. Декларацията се попълва ежегодно от всички действащи физически и
юридически лица, регистрирани и извършващи дейност на територията на Общината,
но притежаващи и стопанисващи обекти на територията на Общината.
2. Ако фирмата развива повече от една дейност и /или/ притежава повече от
един обект, то те се описват в една Справка-декларация, съгласно мерките за
определяне на такса смет.
3. Ако някое лице притежава повече от една фирма, за всяка фирма се подава
отделна Справка-декларация.
4. При започване на нова дейност и при настъпила промяна на вече
декларирани обстоятелства, задължениет лица следва да подадат справкадекларация в седемдневен срок от настъпване на съответните обстоятелства
5. При попълване на раздел III да се спазват следните изисквания:
- т. 1 и т. 2 се отнася за ЗОХ, питейни, кафе сладкарници, ресторанти, барове,
дискотеки, заведения за бързо хранене;
- т. 3 се отнася за – бюфети, каравани, павилиони;
- т. 4 се отнася за - места за подслон, хотели, къщи за гости, самостоятелни стаи,
семеен хотел, почивни бази и др. подобни;
- т. 5 се отнася за – търговия с хранителни и промишлени стоки, зеленчуци,
аптеки, оптики, търговски обекти в малки населени места; складове за търговия,
фуражни магазини, магазини за вестници, списания и книги, кабинети за доболнична
помощ и стоматологични услуги, пазар за промишлени стоки, открити къпални,
развлекателни игри, хазартни игри, компютърни зали, ключарски, поправка на чанти,
ремонт на шевни машини, видеокасети под наем;
- т. 6 се отнася за – складове на едро;
- т. 7 се отнася за - фирми с производствена дейност и услуги на територията на
общината, в т.ч. добивна промишленост - дърводобив, кариери, полезни изкопаеми,
образование, държавни дейности - община, съд, прокуратура, държавни агенции,
Пътно, ОСЗГ, читалища, музеи и др. хуманно, ветеринарно здравеопазване, доболнична
помощ, медицински център, химическо чистене, пране, банки и банкови офиси,
енергопреносна мрежа и електроразпределение, пощи и далекосъобщения,
бензиностанции, газстанции, автомивки, вулканизация, фирми за обредна и ритуална
дейност;
- т. 8 се отнася за – посреднически услуги, кантори, туристически бюра, агенции,
туроператори, нотариуси, счетоводни услуги, други услуги, фирми в ликвидация или
несъстоятелност; търговия, изработка и услуги с изделия от благородни метали,
обущарски, козметични, маникюр, педикюр, масажисти, фризьорски услуги, услуги по
Закона за занаятите, часовникарски, таксиметрови и т.н.;
- т. 9 се отнася за – ж.п. гари и автогари;
- т. 10 се отнася за – обекти в процес на строителство и реконструкция;
- т. 11 се отнася за – молитвени домове, храмове и т.н.;
6. Информация за попълване на справката се получава в Община Трявна в
гр.Трявна, ул. “А. Кънчев” № 21, стая № 103 , тел. 6 - 22 – 35 - Теодора Петкова.

