
 

Проект „Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-  
19 в община Минерални бани” се изпълнява по 
операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID-19“ Оперативна програма за храни и/или 
основно материално подпомагане, Фонд за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се лица, съгласно Договор за 
БФП № BG05FMOP001-5.001-0216-C01 между Агенцията за 
социално подпомагане и Община Минерално бани.  
 
Общата стойност на договора за БФП е 208 494.00 лв., а 
продължителността на проекта е до 30.09.2021 г.  
 
Дейностите по приготвяне и разнасянето на храната до 
определените за целта пунктове се извършва от “Кей Енд Ви” 
ООД. 
 
Основната цел на проекта е намаляване броят на живеещите в 
бедност чрез осигуряване на храна за минимум 450 лица - 
жители на община Минерални бани, засегнати в най-висока 
степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.  
 
 
 
 
 
 

                                
 

Оперативна програма за храни и/или основно 
материално подпомагане, Фонд за европейско 
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ПРОЕКТ 
„Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в 

община Минерални бани„ 
 
 
 
 

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ  
с. Минерални бани 6343 
бул. “Васил Левски” № 3 

Тел: 03722/2020 
Факс: 03722/2260 

e-mail: min_bani@abv.bg 
Настоящата информационна брошура е 

подготвена от екипа на проекта и отдел МПСХД 



УСЛУГИ, предоставяни на граждани от служители в 
дирекция „Местни приходи и стопано-хуманитарни 
дейности” (МПСХД) при община Минерални бани 
 
В дирекция „МПСХД” при община Минерални бани гражданите 
могат да получат следните услуги: 
1. Издаване на документи от значение за признаване, 
упражняване или погасяване на права или задължения по Закона 
за местните данъци и такси 
2. Издаване на копие от подадена данъчна декларация 
3. Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на 
собственост по чл.14 /деклариран имот/ 
4. Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на 
собственост на земеделска земя 
5. Издаване на дубликат от документ за платен данък върху 
превозни средства 
6. Издаване на препис от документ за платен данък върху 
недвижими имоти и такса за битови отпадъци 
7. Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху 
наследство 
8. Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния 
данък 
9. Предоставяне на данъчна и осигурителна информация 
10. Издаване на удостоверение за наличие или липса на 
задължения по Закона за местните данъци и такси 
11. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 
строеж 
12. Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на 
ползване 
13. Издаване на удостоверение за декларирани данни 

14. Попълване на декларации: 
- Патентен данък 
- Имотна декларация 
- Декларация за ПС 
15. Освобождаване от такса сметосъбиране и сметоизвозване 
 
Всяка година задължението за местни данъци и такса 
битови отпадъци се съобщава на гражданите до 1-ви март. 
Гражданите могат да заплатят задълженията си към общинския 
бюджет на касите на дирекция „МПСХД” при община 
Минерални бани, бул. “Васил Левски” № 3, чрез ПОС 
терминално устройство, по банков път, с пощенски запис или 
през интернет. Служителите на дирекцията са на разположение 
на гражданите по всички въпроси, свързани със задълженията 
им към местния бюджет, с работно време от 08.00 ч. до 17.00 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. Платилите целия годишен размер 
до 30 април ползват 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. 


