
 
 

 

 

 

 

                                                       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 

15.04.2020г., за предложения, становища, мнения и препоръки по настоящия Проект за 

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 15.04.2020г., 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.  

 

М О Т И В И 
за 

Приемане на изменение на  Наредба за определянето и администрирането на местни 

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

(съгласно изискванията на чл.28 ал.2 от Закона за нормативните актове Ви 

представям следните мотиви за изменение на Наредбата за администриране на 

местни данъци и такси и цени на услуги на територията на община Костенец) 

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението  на подзаконовия 

нормативен акт: 
Във връзка с разрастващата се пандемия от COVID-19, Народното събрание на 

Република България, с Решение от 13 март 2020 г, по предложение на Министерски съвет, 

на основание чл. 84, т.12 от Конституцията на Република България, обяви извънредно 

положение върху територията на цялата страна, считано от 13 март 2020 г. до 13 май 2020 

г., (ДВ. бр.22/ 13.03.2020 г., изм. и доп. бр. 34/09.04.20 г., доп. бр. 38/24.04.20 г.). С 

цитираното решение се възложи на Министерския съвет да предприеме всички необходими 

мерки за овладяване на извънредната ситуация.  
В тази връзка, със Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г., /изм. и доп. със Заповед № 

РД-01-131/ 17.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01- 139/ 19.03.2020г., изм. и доп. със 

Заповед № РД-01-144/ 22.03.2020г. и изм. и доп. със Заповед № РД-09-154/ 26.03.2020г./ на 

г-н Кирил Ананиев - министър на здравеопазването на Република България, в съответствие 

с препоръките на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р37/26.02.2020г. 

на министър-председателя на Република България, се въведоха редица противоепидемични 

мерки, в т.ч. се преустановиха посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, 

барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе - сладкарници 

и големи търговски центрове тип МОЛ, с изключение на банковите и застрахователните 

офиси, хранителните магазини и аптеките в тях.  



В така въведените условия на ограничения и с оглед призивите за обществено 

отговорно поведение от страна на граждани и търговци, считаме за целесъобразно, да бъдат 

въведени и допълнителни временни мерки от страна на община Костенец, за намаляване на 

икономическите последици от спиране дейността на редица търговски обекти, засегнати от 

въведените противоепидемични мерки. Предлага се промяна на сроковете за заплащане на 

такса за битови отпадъци за 2020 г., с цел създаване на облекчение за физическите и 

юридически лица, които дължат плащане на този вид такса.  
Съгласно действащата разпоредба, съдържаща се в чл. 51, ал. 1 от Наредба за 

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

територията на Община Костенец, такса за битови отпадъци се заплаща на две равни 

вноски в следните срокове: до 30 април, до 31 октомври на годината, за която се дължи.  
Във връзка с възникналата извънредна ситуация, с цел облекчаване на ефекта от 

въведените  препоръки на Националния оперативен щаб мерки, свързани с ограничаване на 

свободното придвижване на гражданите, като мярка, компенсираща до известна степен и 

възникнали негативни финансови последици за задължените за заплащане на такса за 

битови отпадъци лица, се предлага, през 2020 г., да се удължи срокът за заплащане на 

първата вноска, като същият се измести от 30 април на 30 юни. По този начин, същият ще 

съвпадне със срока за плащане на първата вноска. Останалите срокове, респ. вноски на 

таксата за битови отпадъци за 2020г. остават непроменени, а именно: до 31 октомври. 

Необходимост от актуализиране на нормативната уредба, свързана с местните такси и цени 

на услуги, предоставяни от  община Костенец, предвид изменения в различни нормативни 

актове, в т.ч. такива на  общински съвет Костенец.  

2. Цели, които се поставят:  
С предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местни 

данъци и такси и цени на услуги на територията на Община Костенец ще се предостави 

възможност за запазване на ликвидността на бизнеса, както и за отлагане на сроковете за 

заплащане на таксата за битови отпадъци, в период, в който наложените ограничения 

предполагат финансови заруднения за гражданите и юридическите лица. В допълнение, ще 

се разшири обхвата на извършваните от  общината услуги и ще се постигне по - пълно и 

качествено обслужване на лицата, които ги ползват, както и ще се изпълнят нормативно 

установени изисквания.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагане на настоящото решение не са необходими допълнителни финансови 

средства.  

4.Очаквани резултати:  
Измененията ще предоставят възможност на физически и юридически лица да 

получат временно финансово облекчение, чрез отместване на сроковете за заплащане на 

такса за битови отпадъци. Въвеждането на нови услуги ще доведе до разширяване на 

обхвата на предоставяните такива от структурите на Столична община.  

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:  
Предлаганите промени в Наредбата за определяне и администриране на местни 

данъци, такси и цени на услуги на територията на община Костенец са съобразени с 

действащото законодателство и не противоречат на правото на Европейския съюз. На 

основание чл.6, ал.1 и ал.2, чл.9 и чл.69, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), 

във връзка с Решение за обявяване на извънредно положение, прието от 44-то Народно 

събрание на 13 март 2020г., (ДВ. бр.22/ 13.03.2020г.) и Заповед № РД-01-124/ 13.03.2020г., 

/изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/ 17.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-139/ 

19.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-144/ 22.03.2020г. и изм. и доп. със Заповед № 

РД-09-154/26.03.2020г./ на г-н Кирил Ананиев - министър на здравеопазването на 



Република България, чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.79 от Административнопроцесуалния кодекс.  
Съгласно чл.60,ал.1 от Конституцията на Република България, гражданине са 

длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон. Следователно таксите се въвеждат 

по основание със закон, но конкретния им размер се може да се определи и от друг орган 

т.е. не се касае за изключително правомощие на законодателния орган, както това е 

установено за данъчните задължения. 

В императивната разпоредба на чл.8 от ЗНА,  е предвидено , че всеки Общински 

съвет може да издава наредби, с които се урежда съобразно нормативните актове от по-

висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Този принцип е 

възпроизведен и в нормата на чл,76, ал.3 от АПК. По силата на чл.6, ал.1,т.а) от ЗМДТ, 

таксата за битови отпадъци е от характера на местните такси  и като такава се определя при 

принципите визирани в чл.7 и чл.8 от ЗМДТ, като Общинския съвет приема наредба за 

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

територията на Община Костенец – чл.9 от същия закон. 

Във връзка с приетия Закон за мерките и действията по време на извънредното  

положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г., и по-точно във 

връзка с параграф 26 от Преходните и заключителни разпоредби на същия закон , че „ През 

2020г., отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху 

недвижимите имотиза цялата година или данъка върху превозните средства за цялата 

година“, предлагаме изменение на чл.51(2) от Наредба за определянето и администрирането 

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

следва: 

            Чл.51 (2)  На предплатилите до 30 юни 2020г.  за цялата година се прави отстъпка 5 

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

Целта е да се удължи срока на лицата предплатили таксата за битови отпадъци за 

цялата 2020г., поради извънредното положение и невъзможността на някои граждани да 

платят в сроковете, които са заложени в досега действащата  Наредба. 

 

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

уредба: 

Необходими допълнителни финансови средства за прилагането на измененията ще 

бъдат заложени в актуализацията на бюджета. 

 

4. Очаквани резултати от приемането на Наредбата: 

Създаването на по-благоприятни условия за гражданите и бизнеса във връзка с 

въведеното извънредно положение. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганото изменение  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 

 



                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ! 

 

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИ 

ДАНЪЦИ,ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 

КОСТЕНЕЦ 

 

 

 

    §1. В чл.51, ал.2 се правят следните изменения: 

               

(2) На предплатилите до 30 юни за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 
 


