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Регистрация и плащане на местни данъци и такси 

 

Системата за онлайн плащания trans@home осигурява възможност на клиентите на Транскарт 

Файненшъл Сървисис (ТФС) да плащат следните местни данъци и такси: 

 данък върху недвижимите имоти 

 данък върху превозните средства 

 данък върху наследствата 

 данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин  

 патентен данък 

 туристически данък 

 такса за битови отпадъци 

 такса за притежаване на куче 

 такса за административни услуги 

 глоби, санкции и неустойки по Закона за местните данъци и такси. 

 

За да плащате местни данъци и такси онлайн и без никакви разноски за Вас, е необходимо да 

регистрирате данните на задълженото лице в системата trans@home. В момента могат да се 

плащат задължения към общините: Столична, Варна, Бургас, Велико Търново и Перник. 

 

Регистрация за плащане на местни данъци и такси  

Влезте във Вашия индивидуален клиентски профил в интернет страницата www.transcard.bg 

(бутон “Вход за клиенти”). От раздел „Местни данъци и такси” в менюто на профила изберете 

общината, към която желаете да извършите плащане. Попълните ЕГН или ЕИК на задълженото 

лице и натиснете бутона „Регистрирай”.  

http://www.transcard.bg/
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Известяване 

Ако желаете да получавате известия от ТФС, на следващия екран изберете видовете известия 

и начините на известяване. 

ТФС Ви предлага следните видове известия: 

 при възникване на задължения по местни данъци и такси 

 при успешно плащане на местни данъци и такси. 

ТФС Ви предлага следните начини на известяване: 

 по e-mail (безплатно) 

 чрез SMS (такса: 0.12 лева) 

 

Плащане на местни данъци и такси 

Направената от Вас регистрация ще се добави към списъка с регистрациите. Системата 

trans@home ще следи за възникване на задължения по регистрираните от Вас ЕГН или ЕИК и 

ще Ви известява по избраните начини. За да платите задълженията, влезте във Вашия 

индивидуален клиентски профил, раздел „Местни данъци и такси”, изберете община. Ще се 

появи следният екран:  

 

 
 

Маркирайте задълженията, които желаете да платите. Маркирането на вноските по всеки вид 

задължение се извършва в хронологичен ред – от най-старите към по-новите.  

Ако маркирате реда „Обща сума”, всички вноски, които формират общата сума, ще се 

маркират автоматично за плащане. 

След като маркирате задълженията за плащане, натиснете бутона „Плати избраните”. Ще 

бъдете пренасочени към екрана за потвърждаване на плащането. За да потвърдите 

плащането, въведете Вашия еПИН код и натиснете бутона „Плати”. 

 

  ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, 0123456789 

 01234567890 99999999 

 

  1000  гр. София 

 

  Възраждане 
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Печат на документи 

След успешно плащане на местни данъци и такси ще се появи екран с документи за 

извършеното плащане.  

 

 
 

Ако желаете да отпечатате документите, натиснете бутона „Печат”. 

 

 

Промяна на известяването 

По всяко време Вие можете да променяте избраните видове и начини на известяване. За 

целта натиснете бутона „Известяване”, намиращ се под данните за задълженото лице. 

 

 

Отказ от регистрация 

Ако желаете да прекратите някоя от направените регистрации, натиснете бутона „Отказ от 

регистрация”, намиращ се под данните за съответното задължено лице. 

 

 

 

ИВАН ИВАНОВ ПЕТРОВ 

ИВАН ИВАНОВ ПЕТРОВ 
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История на плащанията 

Ако желаете да разгледате историята на всички Ваши плащания на местни данъци и такси, 

към съответната община, извършени чрез системата trans@home, натиснете бутона „История 

на плащанията”. Изберете критериите, по които желаете да търсите, и натиснете бутона 

„Покажи”. На екрана ще се покажат всички плащания, отговарящи на зададените от Вас 

критерии.  

 

 

 
 


