
 

 

                                                                                                      
 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО 

МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ 

СЕ ЛИЦА 

Операция „Осигуряване на топъл обяд” 2016-2020 BG05FMOP001-3.002 

Договор № BG05FMOP001-3.002-0228-C01 

Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Каолиново” 
 

Услуги, предоставяни на граждани от служители в отдел „Местни 

данъци, приходи и такси” 

 

В отдел „Местни данъци, приходи и такси” при Община Каолиново 

гражданите могат да получат следните услуги: 

1. Приемане, проверка и обработване на данъчни декларации по 

Закона за местните данъци и такси. 

2. Издаване на удостоверения по искане на следните удостоверения: 

-  Удостоверение за декларирани данни; 

- Удостоверение по чл. 264, ал.1 от ДОПК за данъчна оценка на 

недвижим имот; 

- Удостоверение по чл. 41 от ЗМДТ – за платен данък върху 

наследствата; 

- Удостоверение за платен данък върху превозни средства; 

- Удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ. 

3. Издаване на дубликат от подадени данъчни декларации. 

4. Издаване на  дубликат на квитанции за платени данъчни 

задължения. 

5. Оказване на съдействие при попълване на формуляри и декларации. 

6. Получаване на информация  относно размера на техните задължения 

за местните данъци и такси и глоби.   

 

Община Каолиново изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05FMOP001-3.002-0228-C01, финансирано чрез Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица в България и ЕС. 

Всяка година задължението за местни данъци и такса битови отпадъци 

се съобщава на гражданите до 1 март. Гражданите могат да заплатят 

задълженията си към общинския бюджет на касите в Информационния 

център  при Община Каолиново, пл. “Украйна” № 4, ет. 1, чрез ПОС 

терминално устройство, по банков път, с пощенски запис или през 

интернет. Служителите на отдела са на разположение на гражданите 

по всички въпроси, свързани със задълженията им  към местния 

бюджет с работно време от 8.00 ч. до 16.30 ч. 

Плащането на данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и 

данък превозни средства става на две равни вноски - до 30 юни и до 31 

октомври на годината. За платилите целия годишен размер  до 30 

април се ползва отстъпка от 5%. 

За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто 

намаление.  

За имот, който е основно жилище на лице с намалена 

работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът се дължи със 75 на сто 

намаление.  

„Основно жилище” е имотът, който служи за задоволяване на 

жилищните нужди на гражданина и на членовете на неговото 

семейство през преобладаващата част от годината. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Каолиново изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05FMOP001-3.002-0228-C01, финансирано чрез Оперативна програма за храни 

и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се лица в България и ЕС. 
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