МПДТР № 02 / 07.07.2014 г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА:

ПРИЕМАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
СПОРЕД КОЛИЧЕСТВОТО ИМ

НОРМАТИВНО ОСНОВАНИЕ: чл.67, ал.1 от ЗМДТ, чл.17, ал.4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на Община Бургас
Необходими за изпълнение на услугата документи:

Технологични операции
/Задачи по изпълнение на
услугата/
1. Получаване на Декларация
по чл.13, ал.4 от
НОАМТЦУТОБ по образец
2. Разяснения и оказване на
помощ за попълване на
декларацията
3. Проверка в програмен
продукт за подадена
декларация за имота

Срок

Деловодство
/специализирано
на Дирекция
МПДТР/
Дирекция
МПДТР, Отдел
ОД
Дирекция
„Околна среда“,
Директор,
гл.експерт УО

1. Декларация по образец;
2. Документ удостоверяващ придобиване на декларирания брой и вид съдове (напр. фактура);
3. Документ за самоличност /пълномощно/
Изпълнители /структурни
Външни
звена в Общината, Външни
Общинска администрация
администрации
структури/
/институции

*
*

веднага

*

веднага

Цена

4. Консултация със
собственика или ползвателя
на имота в Дирекция ОС –
уточняване на брой
работници, характер на
производство или предлагани
услуги и дейност, преценка за
необходимите тип и брой
съдове за БО /в зависимост от
местоположение на имота/,
обявена честота на извозване
на БО
5. Проверка от гл.експерт УО
на попълнената Декларация и
завеждане на имота в
електронната база – данни в
Дирекция ОС
6. Насочване на попълнената
Декларация за съгласуване
към Директор ОС
7.Съгласуване на
Декларацията по чл.13 от
НОАМТЦУТОБ от Директор
ОС
8. Връчване на Декларацията
на собственика или
ползвателя на имота - лично

*

*
*
*
*

9. Подаване на декларацията

*

*

10. Входиране на подадената
/вкл.по поща/ декларация
11. Въвеждане на данни в
програмен продукт /корекция
на вече подадени данни при
необходимост/

*

*

веднага

*

веднага

12. Разпечатване и изходиране
на съобщение за входящ
номер и дата на декларацията

*

веднага

13. Връчване на съобщението

*

веднага

14. Програмно изчисляване на
задължението

*

след
годишно
облагане

*

7 дни

15. Предаване на
декларацията за архив

*

МПДТР – “Местни приходи от данъци, такси и реклама”
ОД – “Обслужване на данъкоплатци“

