
 

 

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ 

 

              Община Костенец предлага на Вашето внимание  Проект за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, 

такси и цени на услуги на територията на Община Костенец. 

               На заинтересованите лица се предоставя възможност в 14-дневен срок, 

считано от 06.12.2018г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия 

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането 

на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Костенец, 

публикуван на страницата на Община Костенец – www.kostenetz.com на 06.12.2018г., 

обявен е на информационнота табло в сградата на Община Костенец на същата дата. 

Предложенията и становищата могат да се депозират на елекронния адрес на общината 

и в Центъра за услуги на гражданите в сградата на общинска администрация на адрес: 

гр.Костенец ул.“Иван Вазов“№2.  

   Причини налагащи приемането на  промени в подзаконовия акт: 

              Действащата към момента наредба да бъде приведена в съответствие с 

измененията и допълненията в Закона за местни данъци и такси приети с ДВ брой 98 от 

27.11.2018г. касаещи Раздел І Данък върху недвижимите имоти. 

          Спазвайки разпоредбата на чл.1 ал.4 от ЗМДТ, във връзка с измененията в чл.22 

от същият, в сила от 01.01.2019г., и поради обективна невъзможност промените в 

наредбата да бъдат приети в срок до 31.12.2018г., при спазване процедурата при 

промяна на Нормативен акт, налага срока за публично обсъждане да бъде 14- дневен, 

съгласно разпоредбата на чл.26 ал.4 от Закона за нормативните актове. 

              Цели, които се поставят: 

              Целта на настоящото предложение е привеждане на Наредбата в съответствие с  

новите законови промени. 

              Финансови и други средства, необходими за прилагането на предложението: 

              За предлагането на предложенето за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на 

територията на Община Костенец не са необходими допълнителни финансови средства. 



              Резултатите, които се очакват от прилагането на Наредбата се свеждат до 

постигане на съответствия с текстовете на Закона за местни данъци и такси, до 

постигане целите на администрацията при спазване на законност и целесъобразност.  

 

 

                                                                                                                 ПРОЕКТ! 

 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ 

                 

              В раздел І се правят следните изменения: 

Чл. 9.  С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на община Костенец поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти 

в сгради в строителните граници на населеното място и селищните образувания 

както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план 

имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след 

промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален 

закон. 

             

Чл.11.  

(1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или 

ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат 

данък съответно на частите си. 

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на 

ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за 

сметка на останалите. 

 

Чл.13. Досегашният чл.13  става чл.13 ал.1 

Създават се две нови алинеи: 

(2)./Нова/ За жилищни имоти разположени на територията на  гр. Момин 

проход и Курорт „Вили Костенец“, включени в Списъка на курортите в Република 

България и определяне на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 

153 от 24 февруари 2012 г, които за съответната година не са основно жилище на 

данъчно задълженото лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за 

настаняване по смисъла на Закона за туризма, размера на данъка 5 на хиляда върху 

данъчната оценка на недвижимия имот 



(3)/Нова/ За жилищни имоти разположени на територията на  Курорт 

„Пчелински бани, включен в Списъка на курортите в Република България и определяне 

на техните граници, приет с Решение на Министерския съвет № 153 от 24 февруари 

2012 г, които за съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото 

лице, не са отдадени под наем и не са регистрирани като места за настаняване по 

смисъла на Закона за туризма, размера на данъка е 4.5 на хиляда върху данъчната 

оценка на недвижимия имот 

Чл. 15. Създава се нова алинея 3 

(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, 

облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 13, се дължи в 

пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани 

като основни жилища. 

 


