
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

(Последно Изм. с Решение № 25 по Протокол № 3 от 28.12.2015г.) 

 

 

ВНОСИТЕЛ : ИЛИЯН ЯНЧЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

Проект 

 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актов, Община Малко Търново 

чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: 

mt_kmet@mail.bg Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от 

датата на публикуване (28.10.2016г.) на интернет страницата на общинска 

администрация www.malkotarnovo.org  

 

МОТИВИ: 
 

ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА 

ПРОМЯНА В НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ 

ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО. 

 

Със Закон за изменение и допълнение на закона за местните данъци и такси, (Обн. ДВ. 

бр.110/21.12.2007г., в сила от 01.01.2008г.) беше предоставено правомощие на органите на 

местно самоуправление - общинските съвети, да определят размерите на местните данъци при 

условия, по ред и в граници, установени със закон. 

 

Тази законодателна промяна беше в изпълнение на започналия, и продължаващ и 

понастоящем процес на финансова децентрализация на общините. Така се предостави 

възможност общините сами да определят рамката на бюджетните си приходи, и по този начин 

да финансират разходите си по предоставяне на различни социални услуги, организирането на 

образователни и културни събития, както и общото подобряване на градската среда.  

 

За Община Малко Търново тези дейности са постоянно и трайно наложило се развитие, 

което съответно се нуждае от финансиране. Ето защо се налага предприемане на мерки за 

увеличаване на местните приходи. 

 

Повечето местни данъци не са променяни като размери от първоначалното им приемане, 

тъй като освен общински приходи, те от друга страна са данъчна тежест за населението, което не 

може да бъде натоварвано прекомерно. Но нарастващите нужди на общността, налагат 

вземането на обоснованото и необходимо решение за повишаване размера на някой местни 

данъци. В конкретния случай тази промяна касае туристическия данък, като същия бъде 

повишен с 0,10 лв. /десет стотинки/, както следва: 

1. Средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и туристически селища) 3,4 и 5 

звезди в гр. Малко Търново и съставните селища – от 0,40 лв. на 0,50 лв. 

2. Средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и туристически селища) 1 и 2 

звезди в гр. Малко Търново и съставните селища – от 0,25 лв. на 0,35 лв. 

3. Места за настаняване (семеен хотел, вила и почивна станция)  в гр. Малко Търново и 

съставните селища – от 0,25 лв. на 0,35 лв. 

4. Места за настаняване (пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг, 

туристическа хижа, туристически учебни центрове и туристическа спалня) в гр. Малко Търново 

и съставните селища – от 0,20 лв. на 0,30 лв. 

mailto:mt_kmet@mail.bg
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ЦЕЛ НА НАРЕДБАТА 

 

Целта на приемането на настоящите промени е изпълнение и дадената възможност в чл. 

61с от Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 32 от 2016 г.), съгласно която за 2017 г. 

общинският съвет определя размера на туристическия данък, както и с оглед на разпоредбите на 

чл. 61т от Закона за местните данъци и такси съгласно който приходите от туристическия данък 

се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Закона за туризма. Община Малко Търново цели 

и предвижда да продължи през 2017 година последователната си политика за развитие на 

туристическия продукт, чрез разработване на нови и подобряване (актуализиране) на вече 

предлагани туристически пакети и маршрути. Отпечатване на нови рекламни материали и 

изработване на информационни табла за местата за настаняване и обектите за посещение във 

всички населени места в общината. Също така подобряване на достъпа и експонирането на 

туристическите ни обекти като м. Мишкова нива, м. Пропада, м. Каменска бърчина, параклис 

„Света Марина“ край Малко Търново, Идипасха, Влахов дол, параклис „Св. Троица“ край 

Визица, долмени край Заберново и Калово. Предвижда се също вземането на участие в 

различни туристически изложения и мероприятия.  

 

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА 

 

За прилагане на измененията в Наредбата за определянето размера на местните данъци на 

територията на Община Малко Търново, не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

Резултатите, които се очакват от прилагането на предлаганите промени в Наредбата се 

свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същите. При очаквани приходи за 

2016г. в размер на 25 000 /двадесет и пет хиляди/ лв., увеличението с 0,10 лв. /десет стотинки/ 

може да доведе до допълнителни постъпления през следващата година в размер на около 10 000 

/десет хиляди/ лв. 

 

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

 

Доколкото настоящите промени са във връзка с влезли в сила измененителни закони, които са 

съобразени с европейското законодателство, то същите са в съответствие с правото на 

Европейския съюз. Предлаганите промени в Наредбата за определянето размера на местните 

данъци на територията на Община Малко Търново, не противоречат на норми от по-висока 

йерархия и на европейското законодателство. 



ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА: 

 

§ 1. Чл. чл. 55, ал.1 се изменя, както следва: 

„(1) Размерът на данъка за всяка нощувка от 01.01.2017 год. е : 

1. Средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и туристически селища) 3,4 и 5 

звезди в гр. Малко Търново и съставните селища – 0,50 лв. 

2. Средства за подслон (хотели, мотели, вилни селища и туристически селища) 1 и 2 

звезди в гр. Малко Търново и съставните селища – 0,35 лв. 

3. Места за настаняване (семеен хотел, вила и почивна станция)  в гр. Малко Търново и 

съставните селища – 0,35 лв. 

4. Места за настаняване (пансион, къща, самостоятелни стаи, бунгало, къмпинг, 

туристическа хижа, туристически учебни центрове и туристическа спалня) в гр. Малко 

Търново и съставните селища – 0,30 лв. 

 

§ 2. Тази Наредба влиза в сила от 01.01.2017г. 


