
 

  

 

                                                       ОБЯВЛЕНИЕ 

               Община Костенец предлага на Вашето внимание  Проект за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци на 

територията на Община Костенец. 

               На заинтересованите лица се предоставя възможност в 30-дневен срок, считано от 

29.05.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за 

Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци на територията на 

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

29.05.2020г., обявен е на информационното 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.  

 

М О Т И В И 

 

                                                                    за 

Приемане на нова Наредба за определянето и администрирането на местни данъци 

на територията на Община Костенец 

                  (съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт: 

Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, 

общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и 

в границите определени с него. Тази разпоредба в Закона за местните данъци и такси е 

продиктувана от въвеждането на конституционното изискване на чл. 141, ал. 3 от 

Конституцията на Република България, съгласно което общинският съвет определя данъци 

при условия, по реда и границите, установени със закон. С оглед защита на обществения 

интерес тези правомощия на общинския съвет се лимитират от минимални и максимални 

граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък. 

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните 

данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното 

самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса е засилването на 

финансовата самостоятелност и автономност на общините.Местните данъци по своя 

характер представляват имуществени данъци. 

Проектът на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община  Костенец е изготвен в съответствие с настъпилите изменения и допълнения в 



Закона за местните данъци и такси след приемането на Закон за изменение и допълнение 

на Закон за корпоративното подоходно облагане (ДВ, бр.96 от 2019г. в сила от 

01.01.2020г.) и Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс (обн. в ДВ, бр.102 от 2019г. в сила от 01.01.2020г.). 

Въведените промени са насочени към доизясняване на съществуващи разпоредби 

относно облагането с данък върху недвижимите имоти, сроковете за представяне на 

документи от възложителите на строежи за новопостроените сгради, подлежащи на 

въвеждане в експлоатация, както и определянето на размера на данъчните оценки при 

липса на счетоводни данни или при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение 

на счетоводното законодателство. Въвеждат се няколко хипотези на подаване на данъчна 

декларация при безвъзмездно придобиване на имущества за целите на облагане с данък 

при придобиване на имущества. Във връзка с данъка върху превозните средства се 

предоставя възможност на служителите от общинската администрация служебно да 

образуват партиди на наследниците за непредекларирани в законовия срок наследствени 

превозни средства. Въведените промени по отношение на туристическия данък касаят 

отпадане на необходимостта от подаване на месечни декларации от задължените лица и 

уреждане на механизма за обмен на информация, необходим за определяне и събиране на 

туристически данък, между Министерство на туризма, Министерство на финансите и 

общините. 

Привеждането на съществуващата Наредба  в съответствие с изменените 

нормативни актове  ще наложи изменения в много тестове и създаване на нови норми в 

местната Наредба, което би довело до промяна в поредноста на разпоредбите и би създало 

трудности и объркване при прилагането й. Тези обстоятелства могат да бъдат преодоляни с 

отмяна на досега действащата наредба. 

Предложения проект на Наредба за определянето и администрирането на местни 

данъци на територията на Община Костенец  са свързани с  оглед привеждане на 

нормативната база на Община Костенец в съответствие със Закона за местните данъци и 

такси и с цел да се избегне евентуална колизия между текстовете на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на Община Костенец и Закона за 

местните данъци и такси. 

Предложението от страна на общинска администрация за приемане на нова Наредба 

за определянето и администрирането на местни данъци, на територията на Община 

Костенец  е продиктувано от извършен контрол по отношение законността и действията на 

актовете на администрацията от страна на Окръжна прокуратура София, при която са 

констатирани пороци в процедурата по приемането на сега действащата наредба. 

Проектът на Наредба за определянето и администрирането на местни данъци на 

територията на Община Костенец се придържа към структурата и логиката на досега 

действащата наредба, изразяваща се в текстово описание на видовете услуги, принципите 

при които са формирани стойностите на съответните данъци, такси и цени, начинът на 

събиране на съответните данъци, такси и цени, и приложения, с които се определят 

конкретните стойности (цени и такси) на различните услуги, както и сроковете, в които се 

предоставят те. 

Изчерпателно в чл.1 ал.1 от Закона за местни данъци и такси са регламентирани 

видовете местни данъци , които общините могат да събират: данък върху недвижимите 

имоти, данък върху наследствата, данък върху даренията, данък  при възмездно 

придобиване на имущество, данък върху превозни средства, патентен данък, туристически 

данък, данък върху таксиметров превоз на пътници,  

           Проектът на наредбата се придържа към действащите данъци, като се предлагат 

няколко промени, които са продиктувани от промени в нормативната база и (национална и 



местна) или в резултат на настъпили промени в потребностите и очакванията на 

населението. 

При изработването на проекта на Наредба за  определянето и администрирането на 

местни данъци на територията на Община Костенец  са спазени принципите на 

необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, 

пропорционалност и стабилност. 

 

2. Цели, които се поставят с приемането на промените в Наредбата: 

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с 

нормите на Закона за местните данъци и такси и други закони и подзаконови нормативни 

актове. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху 

дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на 

събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци или ползване на данъчни 

облекчения на територията на общината. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: 

За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 

Финансовото и материално обезпечаване на приложенията в наредбата е налице, с оглед 

факта, че и към настоящия момент се предоставят услугите включени в нея. 

 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата: 

На първо място отстраняване на пороците описани в протеста на Прокуратурата и 

създаването на един стабилен нормативен акт. 

С приемането на Наредбата ще бъдат регламентирани условията и реда за 

определяне, установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци, съобразно 

изискванията на Закона и да не се допускат противоречия и различия между законовата и 

подзаконова нормативна уредба. 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в противоречие на 

нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

 

 

С уважение, 

 

ЙОРДАН АНГЕЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 


