
Чрез Председателя на Народното събрание 

Г-жа Цецка Цачева 

  

До г-н Вежди Рашидов 

Министър на културата 

 

 
 

 

 

ВЪПРОС 

 

от Вили Лилков и Иван Иванов - народни представители от ПГ на РБ 

 

На основание чл. 90, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 

91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното 

събрание внасяме въпрос 

 

 

 

Относно: Освобождаване от данък на сградите-културни ценности 

 

 

 

Уважаеми г-н Рашидов, 

Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 10 от Закона за местните данъци и такси сградите 

със статут на културна ценност се освобождават от данък, когато не се 

използват със стопанска цел. Във връзка с това е необходимо 

собствениците да декларират в съответната данъчна служба, че сградата е 

културна ценност или общините, които разполагат с информация за това, 

трябва да го направят автоматично.  

 

Практиката показва, че много често, общинските служители изискват от 

собствениците удостоверение, че сградата е културна ценност, защото: 

 не са уведомени от НИНКН по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за 

културното наследство, когато сградата е добила статут на културна 

ценност; 

 общините нямат достъп до регистъра на НИНКН за недвижимите 

културни ценности; 

 собствениците не могат да докажат, че сградата им е културна 

ценност, защото те писмено не са уведомени от съответната община, 

както изисква ЗКН, че собствената им сграда е получила този статут.  



По същия начин стоят нещата и с декларираните недвижими обекти, които 

имат статут на културни ценности до установяването им като такива по 

реда на закона. Това налага собствениците на сгради да ходят лично в 

НИНКН и да изискват информация за статута на сградата, при което се 

заплаща такса. 

 

Тази ситуация предизвиква проблеми, както за собствениците, така и за 

общинските администрации, във връзка с което отправяме към Вас 

следния въпрос: 

 

 Ще разпоредите ли НИНКН да предостави на всяка община 

актуалния списък на сградите на нейната територия, които имат 

статут на културна ценност, за да могат те от своя страна да 

уведомят собствениците и да изпълнят Закона за културното 

наследство? 

                                                      

 

 

 

 

С уважение 

 

Вили Лилков 

 

Иван Кирилов Иванов 
 


