
 
 

 

 

Съобщения и обяви 

 

ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

  

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ, 

       Уведомяваме Ви, че от 01.02.2020г. може да заплащате задълженията си за 

данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци, данък върху превозните 

средства, патентен данък, данък върху таксиметров превоз на пътници, такса куче и 

туристически данък за 2020г. 

       Съгласно ЗМДТ и Наредба за определянето и администрирането на местни 

данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец сроковете за 

плащане на задълженията Ви за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2020 

г. са както следва: 

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ, ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И 

ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА 

Срок за плащане – на две равни вноски: 

Първа вноска до 30.06.2020 г. 

Втора вноска до 31.10.2020 г. 

  /на предплатилите задълженията си за цялата година до 30.04.2020 г. се прави 

отстъпка 5 на сто/ 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК  

Срок за плащане – 4 равни вноски, както следва: 

-                 До 31.01.2020 г. 

-                 До 30.04.2020 г. 

-                 До 30.06.2020 г. 

-                 До 02.11.2020 г. 



/на предплатилите за цялата година до 31.01.2020 г. се прави отстъпка 5 на сто/ 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК 

Срок за внасяне – До 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени 

нощувките. 

Задълженията си може да платите по един от следните начини: 

 Плащане в брой на касата на отдел „Местни данъци и такси“ в гр. Костенец, 

Кметство гр. Момин проход, Кметство с. Костенец 

 В брой и чрез ПОС терминални устройства на касата  на отдел „Местни 

данъци и такси” в гр.Костенец 

 Безкасово по банкова сметка на Община Костенец: 

I B A N:       BG27 СЕ СВ9790 8442 5498 00 

БАНКА:      ЦКБ АД Клон Костенец 

Код за вид плащане 

Окончателен годишен /патентен/ данък 441400 
  

Данък върху таксиметров превоз на пътници 441400   

Данък върху недвижимите имоти 442100 
  

Такса за битови отпадъци 442400 
  

Данък придобиване                                        442500   

Данък върху превозните средства и лихви 442300 
  

Туристически данък 442800 
  

Административни услуги                              448007   

Глоби, санкции  446500   

 На касите на Изипей /Easypay/  

 На касите в пощенските станции на „Български пощи” ЕАД и чрез нашите 

посредници, Банка ДСК ЕАД; 

Информация за размера на задълженията Ви може да получите в Отдел „Местни 

данъци и такси” на адрес гр.Костенец, ул.”Иван Вазов” №2,  на посочените телефони: 

Отдел МДТ 07142/2308 вътрешен: 101, 307, 309 

     Община Костенец предоставя нова услуга за данъкоплатците – електронна справка 

за проверка на задълженията по закона за местни данъци и такси чрез персонален 

идентификационен номер, който може да се получи след подаване на заявление на 

касата на отдел „Местни данъци и такси“ в центъра за услуги на гражданите в сградата 

на общинска администрация Костенец. 


