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Срокове по закона за местните данъци и такси 

 

I. За плащане на задължения за 2022 година: 

№ Вид плащане Вноски Основание 

1. ДНИ и ТБО I-ва вноска - до 30.06. на 

текущата година 

II-ра вноска – до 31.10. на 

текущата година 

ЗМДТ чл. 28, ал.1 

Наредба на Общ. 

съвет 

2. Данък върху 

превозните средства 

I-ва вноска - до 30.06. на 

текущата година 

II-ра вноска – до 31.10. на 

текущата година 

ЗМДТ чл. 60, ал. 1 

3. Патентен данък I-ва вноска – до 30.01. на 

текущата година 

II-ра вноска – до 30.04. на 

текущата година 

III-та вноска – до 31.07. на 

текущата година 

IV-та вноска – до 31.10. на 

ткущата година 

ЗМДТ чл. 61п, ал. 1 

 

Забележка:  

На предплатилите ДНИ, ТБО и ДПС до 30 април за цялата година ползват 

отстъпка от 5 на сто. 
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II. За подаване на декларации 

№ Обстоятелства Срок Формуляр Необходими 

документи 

1. За новопостроен или 

придобит недв. имот 

До 2 месеца от 

датата на 

придобиване/респ. 

ползване 

Ф.Л.-Дан. декл. 

чл. 14/ЗМДТ 

Ю.Л.-нежил. имот 

–чл. 14 

        - жил. имот – 

чл. 14 

Нот. акт; удостоврние 

за въвеждане в експл. – 

акт 16 /копия/ 

2. За придобит имот по 

наследство 

До 6 месеца от 

настъпване на 

обстоятелството 

Дан. декл. чл. 

14/ЗМДТ – за 

недвижим имот 

Дан. декл.  

чл. 54/ЗМДТ – за 

превозни средства 

1. Удостоверение за 

наследници 

2. Копие от док. за 

собственост 

- нот. акт /за 

недвижим имот/ 

- регистр. талон  /за 

првозни с-ва/ 

 

3. За облагане с данък 

върху наследствата 

Заблежка: 

Преживелият съпруг 

и наследници по 

права линия не 

заплащат данък 

върху наследството 

и не подават  ДД чл. 

32/ЗМДТ чл. 31, ал. 

2 

До 6 месеца от 

настъпване на 

обстоятелството 

Дан. декл.  

чл. 32/ЗМДТ 

1. Удостоверение за 

наследници 

2. Удостоверение за 

дан. оценка /за 

недвижими имот/ 

3. Уд-е за 

застрахов. стойност /за 

првозни с-ва/ 

4. Уд-е от банки за 

парични суми по 

влогове, олихвени към 

датата на смъртта на 

наследодателя. 

  

4. Промяна на 

обстоятелства от 

значение за 

определяне на 

размера на данъка 

До 2 месеца от 

настъпване на 

обстоятелството 

Ф.Л. – Дан. декл.  

чл. 14/ЗМДТ 

Ю. Л. – нежил. 

имот – чл. 14 

               - жил. 

имот – чл. 14 

Документ, 

удостоверяващ 

промяната 



Дан. декл. 

Чл. 54/ЗМДТ – за 

превозни средства 

5. Придобиване на 

превозно средство 

До 2 мсеца от 

датата на 

придобиване/ 

ргистрация в КАТ 

Дан. декл. чл. 

54/ЗМДТ 

1. При внос – рег. 

талон /копие/ 

2. При сделки в 

страната – 

договор; ф-ра, у-

ние за 

застрахователна 

стойност, докум. 

за платен д-к за 

придоб. и д-к ПС 

– текуща година, 

рег. талон 

/копия/ 

3. За облекчения: 

- У-ние за действащ 

катализатор 

- Сертификат за 

екодвигател 

ЕВРО2,3,4 или 5 

- Експ. Р-ние и рег. 

талон /копия/ 

6. За определяне на 

ТБО според 

количеството 

отпадъци 

- 30.11. на 

прдходната 

година 

- до 2 месеца от 

датата на 

придобиване 

/за придобити 

през годината 

имоти/ 

Заявление по 

образец 

 

7. За имоти, които 

няма да се ползват 

през следващата 

година 

- 31.12. на 

предходната 

година 

Декларация по 

образец на 

основание наредба 

на Общински 

съвет 

 

8. За облагане с 

туристически данък 

- до 30.01. на 

годината, 

следваща тази 

за която се 

Декларация по 

образец по чл. 61р, 

ал. 5 от ЗМДТ 

 



отнася 

Забележка: 

- Условие за ползване на облекчения за ТБО по т. 6 и 7 от таблицата е: 

имотът да не е деклариран като основно жилище от собствениците 

 

III. ПАТЕНТЕН ДАНЪК ЗА 2022 г. 

№ Обстоятелства Условие за облагане Срок за подаване 

на декларация 

1. Извършване на патентна 

дейност от физическо лице, 

включително и ЕТ за 2021 

година 

- Оборот за 

предходната година 

< 50000 лв. 

- Лицето да няма 

регистрация по 

ЗДДС 

От 05.01. до 

31.01.2022 г. 

2. Започване на патентна 

дейност след 01.02.2022 г. 

 Непосредствено 

преди започване на 

дейността 

3. Промяна в обстоятелствата, 

свързани с определяне на 

данъка /в това число и 

прекратяване на дейността/ 

 В 7 дневен срок от 

настъпване на 

обстоятелството 

4. При регистрация по закона 

за ДДС /настъпване на 

обстоятелства по чл. 61и /ал. 

1 и 2/ от ЗМДТ/ 

 До края на месеца, 

следващ месеца на 

възникване на 

обстоятелства по 

чл. 61и / ал. 1 и 2/ 

 

- Чл. 126а /1/ от ЗМДТ: „Лице, което не подаде патентна декларация или не я 

подаде в срок, се наказва с глоба в размер до 500 лв.” 

-    Чл. 126а /2/ от ЗМДТ: „Лице, което не посочи или невярно посочи данни 

или обстоятелства в декларацията си, водещи до определяне на патентен 

данък в по-малък размер или до освобождаван от патентен данък, се наказва с 

глоба до 1000 лв.” 


