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СЪОБЩЕНИЕ 

 

 

Уважаеми данъкоплатци, 

Община Севлиево, Дирекция  „Приходи от местни данъци и такси” Ви напомня, че : 

1.      На 31 октомври 2021 г.  изтича срокът за плащане на втора /последна/ вноска за: 

·  данък върху недвижимите имоти /ДНИ/ за 2021г.; 

·  такса за битови отпадъци /ТБО/  за 2021г.; 

·  данък върху превозните средства /ДПрС/ за 2021г. 

2.      На 31 октомври 2021г.  изтича срокът, в който се плаща четвърта /последна/вноска за 

патентен данък за 2021г. 

Задълженията се изпълняват доброволно в законоустановените  срокове чрез плащане: 

· касово – на касата на  Дирекция  „Приходи от местни данъци и такси” в Община Севлиево 

на адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, ет.1, стая 115. 

· пос терминал – на касата на Дирекция  „Приходи от местни данъци и такси” в Община 

Севлиево на адрес: гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, ет.1, стая 115. 

 

· в касите на Изипей  и Български пощи в цялата страна. 

· безкасово - чрез банков превод по сметката на Община Севлиево: 

 

IBAN  BG12UNCR70008423556969,       BIC:UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк   АД - клон Севлиево 

Код за вид плащане: 

44 14 00 – Патентен данък 

44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти и лихви 

44 23 00 - Данък върху превозните средства и лихви 

44 24 00 - Такса за битови отпадъци и лихви 

Справки могат да се правят на място в Дирекция  „Приходи от местни данъци и такси” в 

Община Севлиево и на интернет страницата на общината с адрес: sevlievo@sevlievo.bg  с 

ПИН ( персонален идентификационен номер ), който е отпечатан на годишните съобщения. 

Ако не разполагате с ПИН, можете да го получите лично в  офиса на  Дирекцията , стая 114 . 

След изтичане на сроковете за доброволно плащане се начисляват лихви съгласно Закона за 

лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.  За неплатените 

доброволно задължения се прилага принудително събиране, което  се извършва от публични 

изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни 

изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс. 
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