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           Проект! 
  

Наредба  за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

община Шумен 
 

 
§1. В чл. 2 се създава нова точка 7: 
 „т.7 Туристически данък” 

 
§2.В чл.6, ал.4 се отменя. 

 
 §3. Чл.7 се изменя така: 

   1.В ал. 2 накрая се добавят думите „или съответната част от него” .  
   2.Създава се  нова ал. 5 
 „ал.5 За имот - държавна или общинска собственост, данъчно задължено е 
лицето, на което имотът е предоставен за управление” 
 

§4. Чл. 10. се изменя така:  
 „ (1) 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. 

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави 
отстъпка 5 на сто.” 
 

§5. Чл.16, ал. 1 се изменя така: 
  „(1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията, е по-високата 
между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от 
Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната им оценка 
съгласно приложение № 2 Закона за местните данъци и такси.” 

 
  §6. В чл.17  се създава нова ал. 3 
  „ал.3 Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които 
са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно 
право на ползване.” 
  

§7. Чл. 19 се отменя. 
 
 §8. В чл. 20 думите „лицата по чл.19” се заменят с „данъчно задължените 
лица” 



 
§9. Чл. 45, ал.1 се изменя така: 

 „(1) 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.” 

 
§10. Чл.51, ал.1 т.2 се изменя така: 
„т.2 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 от ЗМДТ, заплащат патентния данък само 
за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на 
повече от три дейности облекчението не се прилага” 

 
 

§11. Създава се нов Раздел VI.  
„Раздел VI 

Туристически данък 

Чл. 56. (1) С туристически данък се облагат нощувките в средствата за 
подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма, като данъчно 
задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 

(2) Лицата по ал. 1 подават декларация по образец до 30 януари на всяка 
година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

Чл. 57 (1) Размерът на дължимия туристически данък за средствата за 
подслон и местата за настаняване е 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 до 1 март на следващата календарна година, независимо дали 
обектът се използва.  

Чл.58 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 
10, ал. 2 от Закона за туризма.” 

 
Допълнителна разпоредба 

 § 12. Настоящата Наредба влиза в сила  след публикуване в местен 
ежедневник. 
 



МОТИВИ 

към проекта за Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община 

Шумен 
 

С Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 
община Шумен се уреждат отношенията, свързани с определяне размера на местните 
данъци, при условията и в границите, определени със Закон за местните данъци и 
такси. 

 С измененията в ЗМДТ в сила от 01.01.2008г. на общинските съвети се даде 
свобода, в рамките на определения диапазон да съобразят конкретните размери на 
местните данъци със социалните и икономическите условия на територията на 
съответната община.  
 С ДВ бр. 98 от 14.12.2010г. бе обнародван Закон за изменение и допълнение на 
Закона за местните данъци такси. Направени са промени в нормативната уредба на 
съществуващите местни данъци и такси за улесняване както на данъкоплатците, така 
и на общинската администрация при практическото прилагане на закона, във връзка 
с които са изменени и отделни текстове от Наредбата. Уеднаквени са сроковете за 
заплащане на годишните данъци и такси по закона, като заплащането ще става на две 
равни вноски.  

Въведен е нов местен данък – туристически данък, с който обект на облагане 
ще са нощувките в средствата за подслон, местата за настаняване и туристическите 
хижи. Новият данък заменя туристическата такса, която се заплащаше за ползване на 
средство за подслон, място за настаняване и туристическа хижа по смисъла на 
Закона за туризма. На територията на Община Шумен до края на 2010г. е събирана 
такса в размер на  1.00 лв. на лице на ден. Предложените ставки за туристическия 
данък са съобразени с определените минимални и максимални граници в зависимост 
от категорията на местата за подслон и настаняване, както и с утвърдените размери 
за м.Януари 2011г. в § 26, ал.2 от ПЗР на ЗМДТ. 

Целта на предлаганите промени е наредбата да се синхронизира с действащото 
законодателство. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови 
средства. Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в Закона за местните 
данъци и такси, същите съответстват  с правото на Европейския съюз. 

 
 
 


