
 

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОТДЕЛ  
„МДТ” 

 

N 
НАИМЕНОВАНИЕ НА 

АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА 
СРОК ЦЕНА 

1.1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

недвижим жилищен имот. 

до 14 дни 

     за  3 дни 

 за 24 часа 

5,00 лв. 

25,00 лв. 

                      50,00лв 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец). 

Документи удостоверяващи правото на собственост; Скица (за поземлен имот);  

Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението. 

    

  

1.2 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

незавършено строителство. 

до 14 дни 

     за  3 дни 

 за 24 часа 

5,00 лв. 

25,00 лв. 

                      50,00лв 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец). 

Документи удостоверяващи правото на собственост върху поземления имот или за 

учредено право на строеж; Удостоверение от общинска администрация (техническа 

служба) за степен на завършеност на строежа – актуално –до три месеца от 

издаването. ;  Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на 

удостоверението. 

1.3 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на 

земеделски земи, гори и земи от горския фонд. 

до 14 дни 

     за  3 дни 

 за 24 часа 

5,00 лв. 

25,00 лв. 

                      50,00лв 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец). 

Документи удостоверяващ правото на собственост; Удостоверение  за 

характеристиките на земеделски имоти, необходими за определяне на данъчната им 

оценка; Скица-актуална; Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на 

удостоверението. 

 

1.4 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право 

на строеж. 

до 14 дни 

     за  3 дни 

 за 24 часа 

5,00 лв. 

25,00 лв. 

                      50,00лв 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на удостоверение за данъчна оценка (по образец). 

Документ удостоверяващ правото на собственост върху поземления имот или за 

учредено право на строеж;  Документ за самоличност (пълномощно) при получаване 

на удостоверението. 

2. Издаване на удостоверение за декларирани данни. 

 

до 7 дни 5,00 лв. 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на документи (по образец). 

 Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението.  

3. Издаване на удостоверение за платен данък върху 

наследството. 

до 7 дни                        5,00лв 

Необходими 

документи : 
 Искане за издаване на документи (по образец). 

 Подадена и обработена декларация по чл.32 от ЗМДТ; Удостоверение за наследници; 

Документ за самоличност (нотариално заверено пълномощно) при получаване на 

удостоверението.  

4. Издаване на удостоверение за наличие и липса на 

задължения към Община Созопол 

до 7 дни 5.00 лв. 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на документи (по образец). 

 Документ за самоличност (нотариално заверено пълномощно) при получаване на 

удостоверението.  



 

5. Искане за издаване на документ- удостоверение за 

наличие или липса на задължения на основание чл. 87 ал. 

6 ДОПК/за НАП чрез община Созопол/ 

в 7- дневен 

срок от 

постъпването 

на искането 

не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Искане за издаване на документ 

 Документ за самоличност 

Нотариално заверено пълномощно (в случаите на искане от друго лице ) 

6. Издаване на дубликат на платежен документ за платен 

местен данък към Община Созопол.  

до 7 дни 1,00лв./стр. 

двустранно 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на документи (по образец). 

 Документ за самоличност (нотариално заверено пълномощно) при получаване на 

удостоверението.  

7. Издаване на дубликат на данъчна декларация по ЗМДТ. до 7 дни 1,00 

лв./стр.,двустранно 

Необходими 

документи : 
Искане за издаване на документи (по образец). 

 Документ за самоличност (пълномощно) при получаване на удостоверението.  

8. Заверяване на молби-декларации за обстоятелствена 

проверка. 

 

до 7 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
Молба-декларация за обстоятелствена проверка. 

Подадена и обработена декларация по чл.14/17 от ЗМДТ; Документ за самоличност 

(пълномощно) при получаване на удостоверението.  

9. Приемане и обработване на декларации за облагане с 

годишен данък върху недвижими имоти за новопостроени 

или придобити по друг начин имоти на територията на 

Община Созопол, съгласно чл.14 от ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.14 ЗМДТ (по образец). 

 Документ за собственост /Удостоверение за наследници/; Скица на имота (за поземлен 

имот); Документ за самоличност (пълномощно);Решение на ТЕЛК-ако има такова 

10. Приемане и обработване на декларации за облагане с 

данък върху наследствата, съгласно чл.32 от ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.32 ЗМДТ (по образец);  

 Удостоверение за наследници; Документи удостоверяващи собствеността на 

наследодателя; Застрахователна оценка на МПС; Данъчна оценка за недвижим имот; 

Документи за банкови сметки на наследодателя; Документ за самоличност 

(пълномощно). 

 

11. Приемане и обработване на декларации за облагане с 

данък при придобиване на имущества, съгласно чл.49 

ал.3 от ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.49 ал.3 ЗМДТ (по образец).  

 Документ за полученото имущество по дарение; Застрахователна оценка на МПС; 

Данъчна оценка за недвижим имот; Документ за самоличност (пълномощно). 

12. Приемане и обработване на декларации за облагане с 

годишен  данък върху притежавани лек автомобил 

съгласно чл.54, ал.1 от ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува  

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил (по образец). 

 Документ за придобиване на собственост-копие /Удостоверение за наследници/; 

Документ за платен данък при придобиване; Свидетелство за регистрация на 

превозното средство-копие; Документ за самоличност (пълномощно). 

13. Приемане и обработване на декларации за облагане 

сгодишен данък върху притежавано пътно превозно 

средство , без леки автомобили съгласно чл.54, ал.1 от 

ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува  

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, без леки 

автомобили (по образец). 



 

 Документ за придобиване на собственост-копие /Удостоверение за наследници/; 

Документ за платен данък при придобиване; Свидетелство за регистрация на 

превозното средство-копие; Документ за самоличност (пълномощно). 

14. Приемане и обработване на декларации за облагане с 

годишен данък върху притежавано плавателно средство  

чл.54, ал.1 от ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува  

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано притежавано плавателно 

средство  (по образец). 

 Документ за придобиване на собственост-копие /Удостоверение за наследници/; 

Документ за платен данък при придобиване; Свидетелство за регистрация на 

превозното средство-копие; Документ за самоличност (пълномощно). 

15. Приемане и обработване на декларации за облагане с 

данък върху притежавано пътно въздухоплавателно 

средство  чл.54, ал.1 от ЗМДТ. 

до 7 дни не се таксува  

Необходими 

документи : 
 Декларация по чл.54, ал.1 от ЗМДТ за притежавано пътно въздухоплавателно 

средство (по образец). 

 Документ за придобиване на собственост-копие /Удостоверение за наследници/; 

Документ за платен данък при придобиване; Свидетелство за регистрация на 

превозното средство-копие; Документ за самоличност (пълномощно). 

16. Приемане и обработване на декларации за освобождаване 

от такса за сметосъбиране, сметоизвозване . чл.18 ал.1от 

НОАМТЦУТОС 

до 7 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Декларация (по образец). 

17. Приемане на декларации за определяне на такса смет, 

според количеството на битовите отпадъци. чл.18 ал.1от 

НОАМТЦУТОС 

до 7 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Декларация (по образец). 

18. Искане за прихващане или възстановяване на не 

дължимо платени данъци, такси, глоби и имуществени 

санкции на основание чл.129 ал.1 ДОПК.  

до 30 дни не се таксува 

Необходими 

документи : 
Искане (по образец). 

Документ удостоверяващ плащането;  Документ доказващ недалжимостта на 

плащането. 

19. Приемане и обработване на декларации за туристически 

данък. По чл.61ал.5 от НОАМТЦУТОС 

до 7 дни Не се таксува 

Необходими 

документи : 
 Декларация (по образец). 

20. Приемане и обработване на декларации за туристически 

данък. По чл.116 ал.4 от ЗТ 

до 7 дни Не се таксува 

21. Приемане на декларации по чл.61н от ЗМДТ за облагане с 

патентен данък. 

до 7 дни Не се таксува 

  

Необходими 

документи : 
Декларация (по образец). Документ за самоличност (пълномощно).Удостоверение за 

Булстат или ЕИК от Агенцията по вписвания. 

22. Приемане на декларация за определяне на такса за 

притежание на куче. 

до 7 дни Не се таксува 

Необходими 

документи : 
Декларация (по образец). Документ за самоличност (пълномощно). Копие от 

ветеринарния паспорт на кучето. 

23. Уведомление за продадено, унищожено, бракувано 

превозно средство 

до 7 дни        не се таксува 

Необходими 

документи : 
Уведомление  (по образец).  

Копие на документ за продадено превозно средство ( договор, фактура   ) 

Документ  за прекратена регистрация (служебна бележка от сектор ПП към ОДП 

гр.Бургас) 

24. Заявление за закриване на партида по чл.14 от ЗМДТ до 7 дни Не се таксува 



 

Необходими 

документи : 
Заявление по образец 

Копие от документ за продажба, дарение . 

Документ за самоличност, пълномощно. 

25. Заявление за отписване по давност. Чл.171 от ДОПК до 7 дни        не се таксува 

Необходими 

документи : 
Заявление по образец 

Документ за самоличност, пълномощно. 

 


