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ПРОЕКТ! 
 
 

 За изменение Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци 
на територията на община Крушари. 

 
  І. Общинският съвет с. Крушари приема следните изменения в Наредба                    
№ 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община 
Крушари: 
 
             1.  В чл.2   Създава се нова т. 7 „туристически данък;” 
             2. Чл. 3 ал. 2 се изменя така: 
„Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите имоти 
за текущата година до 31 януари. В случай, че в този срок не са определени 
нови размери, за текущата година се прилага размерът на данъка върху 
недвижимите имоти, действащ към 31 декември на предходната година. 

 3. В чл. 5 ал. 2 се добавя изречение второ: 

„Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда 
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители 
по реда на Гражданския процесуален кодекс”. 

 4. В чл. 7 ал. 4 се отменя. 
 5. В чл.11 се правят следните изменения 
 А/. Алинея 1 се изменя така: 

„Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните 
срокове : от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим”.  

Б/  Алинея 2 се изменя така: 
„На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 
на сто”  

 6. В чл. 46 ал. 1 се изменя така: 
„Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните 
срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. 
На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 
на сто”. 

 7. В чл. 52, ал. 1, т. 2 се изменя така: 
„Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с 
личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от 
посочените в т. 1-36 от приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона 
за местните данъци и такси, заплащат патентния данък само за тази дейност, 
за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от 
три вида дейности облекчението не се прилага”. 

 8. Създава се раздел  нов VІ: „Туристически данък” 



 9. Създава се нов чл. 57: 
 (1) С туристически данък се облагат нощувките. 
 (2) Данъчно задължени са лицата, предлагащи нощувки. 
 (3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по 
смисъла на Закона за туризма. 

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от 
данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка 
година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

10. Създава се нов чл. 58:                                                                                                      
(1) Размерът на дължимия туристически данък за 2011 г. за средствата 
за подслон и местата за настаняване се определя, както следва: 

1. категория 1 звезда – 0,60 лв. за нощувка 
2. категория 2 звезди – 0,80 лв. за нощувка 
3. категория 3 звезди – 1,00 лв. за нощувка 
4. категория 4 звезди – 1,00 лв. за нощувка 
5. категория 5 звезди – 1,00 лв. за нощувка 

(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, 
като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на 
данъка по ал. (1) 

(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 
15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък 
от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за 
подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно 
задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на 
средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата 
календарна година, независимо дали обектът се използва. 

 
11. § 1 от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така: 

„За 2011 г. размерите на данъка върху недвижимите имоти и данък при 
придобиване на имущества се определя в срок до 31 януари 2011година. В 
случай, че в този срок не са определени нови размери, за 2011 година се 
прилагат размерите на данъците, действащи към 31 декември 2010 година”. 

12. § 3 ал. (1) от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така: 
„За 2011 година първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 юни”. 

       13. § 3 ал.(2) от Преходни и заключителни разпоредби се изменя така:                       
„На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка от 5 на сто”. 

 
 

 
Внася:  
 
Добри Стефанов 
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