
На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, 
Община Котел предоставя на вниманието на всички заинтересовани 

страни Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци в Община Котел. 

Съгласно чл. 24, ал. 4 от Закона за нормативните актове на 
заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 

01.11.2020 г. за предложения и становища по настоящия Проект на 
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци в Община Котел. 

Предложенията и становищата могат да се депозират на e-mail 
адрес: obkotel@vip.bg или в деловодството на Община Котел, пл. 

„Възраждане” 1. 
 

 
ПРОЕКТ 

 
НАРЕДБА 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА  
 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В  
ОБЩИНА КОТЕЛ 

 
 

§ 1. В раздел Патентен данък, чл. 11, ал. 1, т. 1  се правят следните 
изменения: 

 
Било: 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 

 Чл.11 (1) Годишният размер на патентния данък по видове дейност е: 
1.(изм. с Решение № 314/25.07.2013 г. на ОбС - Котел) Места за настаняване 

с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая според местонахождението на 
обекта: 

 
I група 

( сума за стая, лв ) 

                   II група 

           ( сума за стая, лв ) 

               III група 

       ( сума за стая, лв ) 

1 и 2 звезди 80 30 25 

Става: 

ПАТЕНТЕН ДАНЪК 

 Чл.11 (1) Годишният размер на патентния данък по видове дейност е: 
1.(изм. с Решение № 314/25.07.2013 г. на ОбС - Котел) Места за настаняване 

с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две звезди или регистрирани по 
Закона за туризма - данъкът се определя за стая според местонахождението на 

обекта: 

 
I група 

( сума за стая, лв ) 

II група 

( сума за стая, лв ) 

III група 

( сума за стая, лв ) 

 
80 30 25 
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§ 2. В раздел Туристически данък, чл. 12  се правят следните изменения: 
 

 
 
 

 
 

Било: 
ТУРИСТИЧЕСКИ  ДАНЪК 

 (Приет с Решение № 585/31.01.2011 г. на ОбС – Котел) 

Чл. 12 (изм. с Решение № 314/25.07.2013 г. на ОбС – Котел, изм. с Решение 

№ 560/22.12.2017 г. на ОбС - Котел) Размерът на дължимия туристически данък за 
местата за настаняване на всички населени места се определя, както следва: 

Категория 1 звезда – 0.40 лв. 

Категория 2 звезди – 0.50 лв. 
Категория 3 звезди – 0.70 лв. 

Категория 4 звезди – 0.80 лв. 
Категория 5 звезди – 0.80 лв. 

 

 
Става: 

 
ТУРИСТИЧЕСКИ  ДАНЪК 

(Приет с Решение № 585/31.01.2011 г. на ОбС – Котел) 

Чл. 12 (изм. с Решение № 314/25.07.2013 г. на ОбС – Котел, изм. с Решение 

№ 560/22.12.2017 г. на ОбС - Котел) (1) Размерът на дължимия туристически 
данък за местата за настаняване на всички населени места се определя, както 

следва: 
Категория 1 звезда – 0.40 лв. 
Категория 2 звезди – 0.50 лв. 

Категория 3 звезди – 0.70 лв. 
Категория 4 звезди – 0.80 лв. 

Категория 5 звезди – 0.80 лв. 
            (2) За места за настаняване, регистрирани по Закона за туризма се прилага 
размерът на туристическия данък, определен за места за настаняване, 

категоризирани   „ една звезда “ 
           § 3. Преходните  и заключителни разпоредби  на  Наредбата  се   допълват    

по следния начин: 

             Създава се нов § 9, както следва: 

           „§ 9. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето 

размера на местните данъци в Община Котел влиза в сила от 1 януари 2021 г. 

 


