
Започна събирането на местните данъци и такса за битови 

отпадъци за 2023 г. 

Община Батак уведомяваме гражданите, че вече може да заплащат 

задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битовите 

отпадъци, както и данък върху превозните средства, патентен 

данък, данък върху таксиметров превоз на пътници и туристически 

данък за 2023 г. 

  

Сроковете за плащане на задълженията за местни данъци и такса за битови 

отпадъци за 2023 г. са както следва: 

  

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 2023 Г. 

Срок за плащане – на две равни вноски, както следва: 

Първа вноска – до 30.06.2023 г. 

Втора вноска – до 31.10.2023 г. 

/на предплатилите за цялата година до 03.05.2023 г. се прави отстъпка 

5 на сто/ 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2023 г. 

Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва: 

За първото тримесечие – до 31.01.2023 г. 

За второто тримесечие – до 03.05.2023 г. 

За третото тримесечие – до 01.08.2023 г. 

За четвъртото тримесечие – до 31.10.2023 г. 

/на предплатилите за цялата година до 31.01.2023 г. се прави отстъпка 

5 на сто/ 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК ЗА 2023 Г. 

Срок за внасяне – до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са 

предоставени нощувките. 

Задълженията си гражданите могат да платят по един от следните начини: 

В брой  на касите на звено „Местни данъци и такси” в гр. Батак, с. Нова Махала, 

с.Фотиново 

 



 

По банкова сметка IBAN BG51 UBBS 8002 8413 8679 01 в ОББ АД - клон Батак с 

банков идентификационен код (BIC) – UBBS BGSF, , по съответния код за вид 

плащане: 

-          Окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров 

превоз на пътници и лихви - 441400 

-          Данък върху недвижимите имоти и лихви - 442100 

-          Такса за битови отпадъци и лихви - 442400 

-          Данък върху превозните средства и лихви - 442300 

-          Туристически данък и лихви – 442800 

 

 На касите на Изипей /Easypay/  

 На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД  

 

Информация за размера на задълженията гражданите могат да получат в 

Звено „Местни данъци и такси” на адрес гр.Батак, пл.”Освобождение” №5,  на 

посоченият телефон: 03553/2222 

 

  

 


