
МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ 

 
на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци в Община Котел, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ 

 
/Приета с Решение № 37 от 29.02.2008 г. на Общински съвет гр. Котел, 

изменена и допълнена с Решение № 211/30.01.2009 г. на Общински съвет – 
Котел., изм. и доп. с Решение № 436/26.02.2010 г. на Общински съвет гр. Котел, 
изм. и доп. с Решение № 585/31.01.2011 г. на Общински съвет – гр. Котел, изм. 

с Решение № 314/25.07.2013 г. на Общински съвет-Котел, доп. с Решение № 
392/19.12.2013 г. на Общински съвет - Котел, изм. и доп. с Решение № 

45/23.12.2015 г. на Общински съвет – Котел, поправена с Решение № 
94/29.02.2016 г. на Общински съвет - Котел, допълнена с Решение № 
252/31.08.2016 г. на Общински съвет – Котел; изм. и доп. с Решение № 

350/23.12.2016 г. на Общински съвет-Котел, изм.и доп. с Решение № 
560/22.12.2017 г. на ОбС – Котел, изм. и доп. с Решение № 723/28.12.2018 г., 

изм. и доп. с Решение №18/19.12.2019 г. на ОбС-Котел). 
 

              1.Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение 

и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните  данъци 

в Община Котел, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ: 

Действащата Наредба за определяне размера на местните данъци в Община 
Котел определя размера на дължимия туристически данък за местата за 

настаняване на всички населени места според категоризацията на местата за 
настаняване. С промяната на чл. 3, ал. 2 на Закона за туризма  (ДВ, бр. 17 от 
2020 г.) стаите за гости и апартаментите за гости се обособяват в самостоятелен 

клас „В“ туристически обекти, които преди това бяха включени към клас „Б“. 
Съгласно чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма хотелиерство в стаи за гости и 

апартаменти за гости може да извършва и лице, което не е търговец по смисъла 
на Търговския закон, включително когато те са част от обитаваното от него 
жилище в жилищна сграда. В тези случаи стаите за гости и апартаментите за 

гости, ако не са категоризирани, се регистрират при условия и по ред, 
определени с наредба, приета от Министерския съвет. Съгласно чл. 61с. от 

Закона за местните данъци и такси Общинския съвет определя размера на 
туристическия данък в границите 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. Поради изменение на чл. 61т от 
Закона за местните данъци и такси се налага да се прецизира и текста на чл. 12 

от Наредбата за определяне размера на местните данъци в Община Котел. 
      В края на миналата година парламента прие промени (ДВ, бр. 102 от 

2019 г.) в приложение № 4 към глава втора, раздел VI, т. 1, като към израза 
„места за настаняване с не повече от 20 стаи “ добави „категоризирани една или 
две звезди или регистрирани по Закона за туризма“, което налага прецизиране 

на текста на чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за определяне размера на местните 
данъци в Община Котел. 

 

               2.Цели, които се поставят: 

               Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете 

от наредбата с нормативните актове от по-висока степен. Спазване принципите 

за откритост, публичност и граждански контрол, конкретно при определяне 

размера на местните данъци на общината. 

 



               3.Финасови и други средства, необходими за прилагането на 

новата уредба: 

              За прилагането на предложените промени в Наредбата за определяне 

размера на местните данъци в Община Котел, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ 

не се изисква допълнителен финансов ресурс, същите няма да доведат до пряко 

или косвено въздействие върху общинския бюджет.   

 

               4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 

ако има такива: 

               Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на 

Наредбата е да се регламентират условията и реда за определяне, установяване 

и събиране на местните данъци, съобразно изискванията на Закона и да не се 

допускат противоречия и различия между законовата и подзаконовата 

нормативна уредба. 

 

               5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

               Настоящата наредба е създадена в съответствие с принципите на 

Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за 

регионално развитие, както и с директивите на Европейската общност, свързани 

с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с 

тях.   

                

                
 


