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ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДОКЛАД
ОТ
ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА
КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
на размера на местните данъци на Столичен общински съвет.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С измененията на Закона за местните данъци и такси от 01.01.2011 г. се въвежда
туристически данък, както и задължение за общинските съвети да определят конкретния
размер на данъка за всяка нощувка съобразно предвидените от Закона граници.
Настоящият доклад и проект на решение имат за цел спазването на изискванията на
Закона и привеждането на подзаконовата нормативна база в съответствие с него.
Съгласно чл. 123, ал. 1 от Закона за туризма „Типовете места за настаняване,
определени по класове, са:
1. клас "А"- хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища,
туристически селища и вили;
2. (изм. ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас "Б"- семейни хотели, хостели, пансиони, почивни
станции, къщи за гости, бунгала и къмпинги;
3. (нова – ДВ, бр. 17 от 2020 г.) клас "В" - стаи за гости и апартаменти за гости.
(2) (Предишна ал.1 – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Местата за настаняване
клас "А" се категоризират в следните категории:
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1. хотели - "една звезда", "две звезди", "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
2. мотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. апартаментни туристически комплекси- "две звезди", "три звезди", "четири звезди"
или "пет звезди";
4. вилни селища - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди";
5. туристически селища - "две звезди", "три звезди" или "четири звезди";
6. вили - "три звезди", "четири звезди" или "пет звезди".
(3) (Предишна ал.2 – ДВ, бр. 3 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) Местата за настаняване
клас "Б" се категоризират в следните категории:
1. семейни хотели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
2. хостели - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
3. пансиони - "една звезда" или "две звезди";
4. почивни станции - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
5. (отм. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
6. (отм. – ДВ, бр. 17 от 2020 г.)
7. къщи за гости - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
8. бунгала - "една звезда", "две звезди" или "три звезди";
9. къмпинги - "една звезда", "две звезди" или "три звезди".
Съгласно чл. 128, ал. 2 от Закона за туризма (Нова ДВ, бр. 17 от 2020 г.) „Кметът
на общината или оправомощено от него длъжностно лице извършва регистрация на
места за настаняване от клас „В“, в които се извършва хотелиерска дейност, чрез
вписване в Националния туристически регистър“.
В изпълнение на цитираната разпоредба и след приемане на Тарифата за таксите,
които се събират по Закона за туризма, приета с ПМС № 118 от 01.04.2021 г. (обн. ДВ,
бр. 28 от 06.04.2021 г., в сила от 06.04.2021 г.), ОП „Туризъм“ започна регистриране на
места за настаняване, клас "В" - стаи за гости и апартаменти за гости. Определената такса
за регистрация на туристически обекти клас „В“ е в размер на 20 лв. за всяко легло. За
периода 01.04.2021 г. – 31.05.2022 г. в общинския бюджет от такса регистрация са
постъпили 35 790 лв.
С оглед продължилата извънредна епидемиологична обстановка, свързана с
пандемията Ковид 19 и с цел подпомагане на туристическата индустрия, за този тип
места за настаняване не беше определен размер на туристическия данък в Наредбата за
определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет, с която мярка
лицата, предоставящи услугата „настаняване“ в стаи и апартаменти за гости са
подпомогнати с 18460 лв.
На територията на Столична община към 01.06.2022г. са категоризирани 17 места
за настаняване, категория „пет звезди“ с капацитет 3990 легла, 52 места за настаняване,
категория „четири звезди“ с капацитет 7544 легла, 160 места за настаняване, категория
„три звезди“ /43 клас „А“ и 117 клас „Б“/ с капацитет 4795 легла, 141 места за
настаняване, категория „две звезди“ /17 клас „А“ и 124 клас „Б“/ с капацитет 2801 легла,
287 места за настаняване, категория „една звезда“ /16 клас „А“ и 271 клас „Б“/ с
капацитет 4844 легла. Регистрирани са 518 места за настаняване клас „В“ /50 стаи за
гости и 468 апартаменти за гости/ с капацитет 1721 легла.
На основание чл. 61с, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси „Общинският
съвет определя с наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в граници от 0,20 лв. до 3,00
лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията или
регистрацията на местата за настаняване по Закона за туризма“.
На основание чл. 12, т. 6 от Закона за туризма „Кметът на общината: предлага на
общинския съвет да определи размера на туристическия данък след писмено становище
на консултативния съвет по чл. 13, ал. 1“.
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На основание чл. 13, ал. 6, т. 2, б. „а“ от Закона за туризма „Консултативният съвет
по въпросите на туризма: прави предложения до кмета на общината и дава становища по
въпроси, свързани с развитието на туризма на територията на общината, относно:
размера на туристическия данък и неговото разходване;“
Във връзка с гореизложеното е прието Решение №3 по Протокол №5/17.12.2021г.
от заседание на Консултативния съвет по въпросите на туризма на територията на
Столична община.
Целите, които се поставят с приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет е
приемането от законодателя на измененията и допълненията в Закона за туризма, водещи
до необходимостта от унифициране на подзаконовия нормативен акт с този от по-висш
ранг, както и изпълнение на делегирани от законодателя на местната власт конкретни
правомощия в областта на регулирането и администрирането на местни данъци.
За прилагането на настоящото решение не са необходими допълнителни
финансови разходи при изпълнението му от бюджета на Столична община. Дирекция
„Общински приходи“ при Столична община осъществява и понастоящем уредените в
действащата Наредбата за определяне на размера на местните данъци на Столичен
общински съвет, задължения по администрирането на местни данъци на територията на
Столична община.
Очакваните резултати са увеличаване на приходите в общинския бюджет от местни
данъци.
Разпоредбите на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне на размера на местните данъци на Столичен общински съвет са съобразени
с действащото законодателство, както и с приложимото първично и вторично право на
Европейския съюз и не противоречат на релевантни императивни разпоредби.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед на гореизложеното, на основание чл. 61с от Закона за местните данъци и
такси, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна
администрация, чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от
Административнопроцесуалния кодекс, предлагаме Столичният общински съвет да
вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1.
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на
размера на местните данъци на Столичен общински съвет, приета с Решение № 83 по
Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с
Решение № 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на 7.03.2008 г., (изм. и доп. с Решение № 828
по Протокол № 28 от 18.12.2008 г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г.,
Решение № 766 по Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол № 81 от
13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение № 700 по
Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78 от 12.03.2015 г., доп.
- Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. - Решение № 859 по
Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп. - Решение № 51 по
Протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г., изм. - Решение № 633 по Протокол
№ 25 от 17.12.2020 г., в сила от 1.01.2021 г., изм. - Решение № 4050 от 21.07.2020 г. на
АССГ по адм. д. № 718/2020 г., XXII тричленен състав, потвърдено с Решение № 1168
от 29.01.2021 г. на ВАС по адм. д. № 9654/2020 г.), както следва:
Електронен документ, подписан с електронен подпис. Докладът съдържа интегрирани файлови
приложения във формат .docx и .pdf. Докладът се изпраща чрез АИССО/СЕОС.

§ 1. В чл. 58, ал. 1 се изменя така:
„Общинският съвет определя размера на дължимия туристически данък за всяка
нощувка, както следва:
1. В категоризирани места за настаняване клас А и клас Б
а) категория 1 звезда - 0.40 лв. за нощувка;
б) категория 2 звезди - 0.60 лв. за нощувка;
в) категория 3 звезди - 0.80 лв. за нощувка;
г) категория 4 звезди - 1.00 лв. за нощувка;
д) категория 5 звезди - 1.20 лв. за нощувка.
2. В регистрирани места за настаняване клас В – 0.40 лв. за нощувка.“
Приложения:
1.
2.
3.
4.

Проект на Решение
Мотиви
Предварителна оценка на въздействието
Препис-извлечение от Протокол №5/17.12.2021г. от заседание на КСВТСО

проект на
Решение на СОС.docx

Мотиви.pdf

Предварителна
препис оценка на въздействието.pdf
извлечение от протокол №5 на КСВТСО.pdf

С уважение,
15.6.2022 г.
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Йорданка Фандъкова

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Yordanka Asenova Fandakova
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