
Списък на извършваните административни услуги 

„Местни данъци и такси” в Общинска администрация – Батак 

Наименование на услугата/ 

Технологични карти 

Необходими документи/ 

Формуляри 
Отдел, извършващ услугата Контакти за информация 

Услуги, предоставяни от всички администрации 

 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за 

физическо или юридическо лице относно, административноправен режим, 

които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с 

издаване на административен акт или с извършване на друга 

административна услуга 

Всички отдели, според 

осъществяваните функции 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

фронт-офис 

Тел. 03553 2260 

 Предоставяне на достъп до 

обществена информация 
Достъп до обществена информация 

Всички отдели, според 

осъществяваните функции 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

фронт-офис 

Тел. 03553 2260 

Вътрешни административни услуги 

ОБА1.1в. Служебно 

издаване на удостоверение 

за правно ограничение 

1. Искане по служебен път. 
специалист  ГРАО, 

специалист АО 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

фронт-офис 

Тел. 03553 2122 

ОБА1.2в. Служебно 

издаване на удостоверение 

за вписване в регистъра на 

населението 

1. Искане по служебен път. 
специалист  ГРАО, 

специалист АО 

гр.Батак 

пл.”Освобождение”№5 

фронт-офис 

Тел. 03553 2122 



ОБА13. Административни услуги „Местни данъци и такси” 

1. Издаване на документи 

от значение за 

признаване, упражняване 

или погасяване на права 

или задължения по 

Закона за местните 

данъци и такси 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

Експресна услуга – 5лв. 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

2. Издаване на копие от 

подадена данъчна 

декларация. 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

Експресна услуга – 5лв. 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

3.Издаване на 

удостоверение за данъчна 

оценка на недвижим имот 

и незавършено 

строителство. 

.Искане за издаване на удостоверение за 

данъчна оценка. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

4.Документ за собственост на имота. 

5.Скица на имота СГКК – Пазарджик. 

6.Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ. 

7.Удостоверение за степен на завършеност 

на строежа. 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

- Обикновена услуга /12дни/ - 8.00лв. 

- Бърза услуга /5 дни/ 12.00лв. 

- Експресна услуга/24 часа/ - 20.00лв. 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 



4.Издаване на препис от 

документ за платен данък 

върху превозни средства. 

 

 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

 

Спец.Касиер събирач 

Р.Коралиева 

тел.за връзка 

03553/22-60вътр.219 

-Експресна услуга – 3.00лв., 

 

На касата данъчна служба ет.2, стая №16 

 

5.Издаване на препис от 

документ за платен данък 

върху недвижими имоти и 

такса битови отпадъци. 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

 

Спец.Касиер събирач 

Р.Коралиева 

тел.за връзка 

03553/22-60вътр.219 

-Експресна услуга – 3.00лв., 

 

На касата данъчна служба ет.2, стая №16 

 

6.Издаване на 

удостоверение за дължим 

и платен данък върху 

наследство. 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

Спец.Касиер събирач 

Р.Коралиева 

тел.за връзка 

03553/22-60вътр.219 

-Експресна услуга – 3.00лв., 

 

На касата данъчна служба ет.2, стая №16 

 

 

7.Издаване на 

удостоверение за дължим 

размер на патентния 

данък.. 

  

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

Ст.счетоводител пр-ди 

Д.Балинова 

тел.за връзка 03553/22-60 

вътр.219 

Експресна услуга – 3.00лв. 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

8.Предоставяне на 

данъчна и осигурителна 

информация. 

 

1.Писмено искане на Президента на 

Република България във връзка с 

правомощията му по чл. 98, т. 12 от 

Конституцията на Република България; 

2. Искане на орган на НАП  във връзка с 

осъществяване на правомощията му при 

условия и по ред, определени от 

изпълнителния директор; 

3. Писмено искане на Главния прокурор, 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219  



управителя на Националния осигурителен 

институт или директора на съответното 

териториално поделение на Националния 

осигурителен институт, директора на 

Агенция "Митници" Агенцията за 

държавна финансова инспекция, 

Комисията за установяване на имущество, 

придобито от престъпна дейност, 

председателя на Сметната палата 

Председателя на Националния 

статистически институт, председателя на 

Държавната комисия по хазарта - при 

необходимост във връзка с осъществяване 

на определените им в закона правомощия; 

4. Писмено искане на съдебни 

изпълнители - във връзка с образувано 

пред 

9.Издаване на 

удостоверение за наличие 

или липса на задължения 

по закона за местните 

данъци и такси. 

 

 

10.Заверка на документи 

по местни данъци и такси 

за чужбина. 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

 

-Експресна услуга – 3.00лв. 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

 

 

-Експресна услуга – 5.00лв. 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

11.Издаване на 

удостоверение за данъчна 

оценка  на право на 

строеж. 

.Искане за издаване на удостоверение за 

данъчна оценка. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

- Обикновена услуга /12дни/ - 8.00лв. 

- Бърза услуга /5 дни/ 12.00лв. 

- Експресна услуга/24 часа/ - 20.00лв. 



от упълномощено лице/ 

4.Документ за собственост на имота. 

5.Скица на имота СГКК – Пазарджик. 

6.Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ. 

7.Удостоверение за степен на завършеност 

на строежа. 

03553/22-60 вътр.219  

На касата в данъчна служба ет.2 стая 16 

12. Издаване на 

удостоверение за данъчна 

оценка  на право на 

ползване. 

1.Искане за издаване на удостоверение за 

данъчна оценка. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

4.Документ за собственост на имота. 

5.Скица на имота СГКК – Пазарджик. 

6.Данъчна декларация по чл.14 от ЗМДТ. 

7.Удостоверение за степен на завършеност 

на строежа. 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

 

На к- Обикновена услуга /12дни/ - 

8.00лв. 

- Бърза услуга /5 дни/ 12.00лв. 

- Експресна услуга/24 часа/ - 20.00лв 

асата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

13.Издаване на 

удостоверения за 

декларирани данни. 

 

1.Искане за издаване на документ. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/ 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

-Експресна услуга – 5.00лв. 

 

На касата на дан.служба 

14.Приемане и 

обработване на 

декларации за облагане с 

годишен данък върху 

притежаван лек 

автомобил. 

1.Данъчна декларация по чл.54 от ЗМДТ. 

2.Документ за платен местен данък 2,4%   

при придобиване на превозното средство. 

3.”Свидетелство за регистрация”/голям 

талон оригинал и копие/ 

4.Копие на договор за покупко-продажба 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 03553/22-60 

вътр.219 

-Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

Касата д.сл. 



на моторно превозно средство/фактура/. 

5.Копие за платен данък  МПС от 

предишния собственик  за годината на 

придобиването му или част от него. 

6.Решение на ТЕЛК. 

7.Удостоверение за действащ катализатор 

от фирмите извършващи прегледа на 

колата. 

15.Приемане и 

обработване на 

декларации за облагане с 

годишен данък върху 

притежаваното път 

превозно средство без 

леки автомобили. 

1.Данъчна декларация по чл.54 от ЗМДТ. 

2.Документ за платен местен данък 2,4%   

при придобиване на превозното средство. 

3.”Свидетелство за регистрация”/голям 

талон оригинал и копие/ 

4.Копие на договор за покупко-продажба 

на моторно превозно средство/фактура/. 

5.Копие за платен данък  МПС от 

предишния собственик  за годината на 

придобиването му или част от него. 

6.Решение на ТЕЛК. 

7.Удостоверение за действащ катализатор 

от фирмите извършващи прегледа на 

колата. 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

-Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

 

Данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

16. Приемане и 

обработване на 

декларации за облагане с 

годишен данък върху 

недвижими имоти, 

придобити от 

предприятия или 

физически лица. 

1.Попълнена и заверена от техническа 

служба Данъчна декларация по чл.14 от 

ЗМДТ. 

2.Документ за собственост на имота. 

3.Удостоверение за наследници. 

4.Пълномощно/когато искането се подава 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

-Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

 

На касата на д.служба 



от упълномощено лице/. 

5.Приложение за отчетната 

стойност/юридически лица/ 

6.Документ за самоличност. 

7.Копие на приходна квитанция за 

платени данъци. 

17. Заверка на данъчна 

оценка 

1.Оригинална данъчна оценка. 

2.Актуална скица на имота. 

3.Документ за собственост. 

4.Документ за самоличност. 

5. Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

6.Платена такса за заверка на данъчна 

оценка. 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

-Експресна услуга – 5.00лв. 

 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

18.Приемане и обработка 

на данъчна декларация за 

облагане с туристически 

данък. 

1Декларация по чл.61р от ЗМДТ по 

образец. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

 

- Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

 

-Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

19.Справка декларация 

по чл.115,ал.3 от закона за 

туризма. 

1.Справка декларация по образец. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

4.Регистър за настанени туристи. 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка 

03553/22-60 вътр.219 

- Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 



20.Приемане и обработка 

на данъчна декларация за 

облагане с годишен 

патентен данък. 

1.Декларация по чл.61н от ЗМДТ по 

образец. 

2.Документ удостоверяващ обстоятелство 

за ползване на данъчно 

облекчение/ТЕЛК/. 

3.Заповед  за пенсиониране. 

4.Удостоверение за вписване в регистъра 

на чирак от регионалната занаятчийска 

камара. 

5.Документ за самоличност. 

6.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

Ст.счетоводител пр-ди 

Д.Балинова 

тел.за връзка 03553/22-60 

вътр.219 
Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

20.Приемане и обработка 

на данъчна декларация за 

облагане с годишен 

патентен данък. 

1.Декларация по чл.61н от ЗМДТ по 

образец. 

2.Документ удостоверяващ обстоятелство 

за ползване на данъчно 

облекчение/ТЕЛК/. 

3.Заповед  за пенсиониране. 

4.Удостоверение за вписване в регистъра 

на чирак от регионалната занаятчийска 

камара. 

5.Документ за самоличност. 

6.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

Ст.счетоводител пр-ди 

Д.Балинова 

тел.за връзка 03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

21.Приемане и 

обработване  на 

декларация за облагане с 

данък при безвъзмездно 

придобиване на 

имущества. 

1.Декларация по чл.49,ал.3 от ЗМДТ по 

образец. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка  03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 



от упълномощено лице/. 

4.Договор за дарение. 

22.Декларация за 

настъпили промени. 

1.Попълване на декларация по образец. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

4.Документ за собственост на имота. 

5.Документ удостоверяващ обстоятелство 

за ползване на данъчно 

облекчение/ТЕЛК/. 

6.Удостоверение за наследници 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка  03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

23.Декларация за 

продадено моторно 

превозно средство. 

1.Подаване на декларация по образец. 

2.Копие на договор за покупко продажба 

на превозно средство. 

3. Документ за самоличност. 

4.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка  03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

24.Декларация за 

определяне на такса 

битови отпадъци според 

количество. 

1.Подаване на декларация по образец. 

2.Документ самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка  03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне: 30 дни 

 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

25.Декларация за 

освобождаване от такса 

битови отпадъци в частта 

за сметосъбиране и 

1.Подаване на декларация по образец. 

2.Документ за самоличност. 

3.Пълномощно/когато искането се подава 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка  03553/22-60 

Срок за изготвяне: 30 дни 

 

На касата в данъчна служба Батак 



сметоизвозване и в частта 

за обезвреждане на битови 

отпадъци. 

от упълномощено лице/. 

4.Удостоверение за изразходвана 

ел.енергия. 

5.Удостоверение за изразходвана вик 

услуга. 

6.Удостоверение за отдаване на имота под 

наем. 

7.Удостоверение за наследници. 

вътр.219 ет.2 стая №16 

26.Заверка на молби 

декларации по 

обстоятелствена 

проверка. 

1.Подаване на заявление. 

2.Актуална скица на имота. 

3.Документ за собственост на имота. 

4.Документ за самоличност. 

5. Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

Гл.експ.пр-ди 

С.Георгиева 

тел.за връзка  03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне:1ден 

/24часа/ 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

27.Приемане и 

обработване на искане  за 

прихващане или 

възстановяване на 

недължимо платени или 

събрани суми за 

дънъци,такси и наложени 

от органите по приходите, 

глови и имуществени 

санкции. 

1.Искане по образец. 

2.Документ удостоверяващ плащането. 

3.Документ доказващ недължимостта на 

плащането. 

Ст.счетоводител пр-ди 

Д.Балинова 

тел.за връзка 03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне: 30 дни 

 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 

28.Заявление за отписване 

на задължения по давност 

чл.168,т.3,чл.171,ал.1 и 

чл.173 от ДОПК. 

1Заявление по образец. 

2. Документ за самоличност. 

3. Пълномощно/когато искането се подава 

от упълномощено лице/. 

Ст.счетоводител пр-ди 

Д.Балинова 

тел.за връзка 03553/22-60 

вътр.219 

Срок за изготвяне: 30 дни 

 

На касата в данъчна служба Батак 

ет.2 стая №16 



 

 


