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

…..10.2022 г., за възражения, предложения и становища по настоящия проект за 

изменение на Наредбата за определянето местните данъци  на територията на община 

Трявна.       

 

Заинтересованите лица могат да представят своите възражения, предложения 

и становища по проекта в деловодството на Община Трявна, както и да изпратят 

същите на официалния имейл на Община Трявна: tryavna@tryavna.bg 

 

 

П Р О Е К Т  З А  И З М Е Н Е Н И Е    

 

на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на община 

Трявна 

 

 

I. Изменя Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Трявна, приета с Решение № 3/26.01.2009 г., както 

следва: 

 

1. В раздел I „Данък върху недвижимите имоти“ се изменя  чл. 15: 

Било: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1,50 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

Става: Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2,00 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

2. В раздел III „Данък при придобиване на имущество по дарение и 

възмезден начин“ се изменя чл.35, ал.1 и 2: 

 Било: (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 

имущество в размер на: 

а) 0,4 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 

б) 3,3 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

Става: 1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното 

имущество в размер на: 

а) 0,8 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца; 

б) 4,0 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а". 

Било: (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2 на сто върху 

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото 

с по-висока стойност. 

Става: (2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,5 на сто 

върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на 

имуществото с по-висока стойност. 

 

 

Изготвил: 


