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МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ 

ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА № 14 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА И АДМИНИСТРИРАНЕ НА 

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ В ОБЩИНА КУКЛЕН 
 

(изм. и допъл. на Наредба № 14 приета с Решение № 61, взето с протокол № 7 от 

07.03.2008 г., изм. с решение № 81, взето с протокол № 10 от 18.04.2008 г., изм. с реш. № 

92, взето с протокол № 11 от 10.05.2008 г., изм. с реш № 247, взето с протокол № 32 от 

30.01.2009 г.; изм. с реш. № 440, взето с протокол № 61 от 19.01.2010 г., изменена с реш. № 

609, взето с протокол № 86 от 29.12.2010г.; изм. с реш. № 613/28.01.2011 г.; изм. с решение 

№ 38, взето с протокол № 5 от 23.12.2011 г.; изм. с реш. № 545, взето с протокол № 50 от 

28.03.2014 г.; изм. с реш. № 282, взето с протокол № 20 от 30.09.2016 г., изм. и допъл. с 

реш. № 91, взето с протокол № 12 от 24.04.2020 г,. изм. с реш.№143, взето с протокол  №18 

от 28.08.2020 г.)   
 

І.Причини, които налагат приемането на наредбата. 

   Причината за изготвяне и приемане на проекта на наредба за изменение и 

допълнение е необходимостта от привеждане на действащата Наредба № 14 в съответствие 

с нормативен акт от по–висока степен. 

Предложените изменения и допълнения на Наредба № 14 за определяне размера и 

администриране на местните данъци в Община Куклен са в унисон с измененията и 

допълненията в Закона за местните данъци и такси. 

В ДВ бр.18 от 2020 г. е направено изменение и допълнение на Закона за местните 

данъци и такси, като в чл.61 с, ал.1 е направено допълнение като след думата „категория“ 

се добавя „или регистрация“ и накрая се добавя „по Закона за туризма“. В брой 71 на ДВ 

от 2020 г. е направено изменение в чл.61р, ал.5 като думите „30 януари“ се заменят с „31 

януари“   

Бе извършен и сравнителен анализ на няколко общини по отношение на размера на 

ставките, прилагани при облагане с туристически данък: 
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* 0,65 0,47 0,40 0,30 0,50 0,70 0,20 

** 0,65 0,58 0,60 0,30 0,50 0,80 0,22 
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*** 0,65 0,63 0,80 0,40 0,50 1,00 0,24 

**** 0,80 0,63 1,00 0,60 0,50 1,00 0,24 

***** 1,00  1,20 0,60 0,50 1,00 0,24 

  

От друга страна, в община Банско ставките са разделени по класове и категории 

както следва:  

 

Звезди Банско 

 

А Б В 

     0,70 

* 0,80 0,70   

** 0,80 0,70   

*** 0,80 0,70   

**** 1,00     

***** 1,20     

 

 

Община Чепеларе, на чиято територията попада и к.к. Пампорово, ставките като следва:  

 

Звезди Чепеларе 

 

Пампорово Чепеларе 

Други 

населени места 

 0,80 0,40 0,20 

* 0,80 0,40 0,20 

** 0,80 0,40 0,20 

*** 0,80 0,40 0,20 

**** 0,80 0,40 0,20 

***** 0,80 0,40 0,20 

 

Видно от така представените данни към настоящия момент община Куклен е с едни 

от най-ниските ставки. Предложеното по-долу изменение цели да осъвременни и осредни 

нашите ставки за туристически данък, съобразно сравними общини, следвайки примера на 

общините с най-развит планински туризъм в страната, без да губим конкуретното си 

предимство в това отношение.  

Предложеният проект за изменение и допълнение в Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен, обхваща следните 

промени, а именно: 
 

 Чл. 57, ал. 5 се изменя и продобива следния вид:  

 „Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за 

облагане с туристически данък за предходната календарна година.“ 



Чл. 57, ал. 6 се изменя и допълва и придобива следния вид: 

 Размерът на туристическия данък се определя, както следва: 

1. За категоризирани места за настаняване – клас „А“ и клас „Б“ 

а) категория 1 звезда – 0,30 лв. за нощувка; 

б) категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка; 

в) категория 3 звезди – 0,40 лв. за нощувка;  

г) категория 4 звезди – 0,40 лв. за нощувка; 

д) категория 5 звезди – 0,60 лв. за нощувка. 

2. За регистрираните места за настаняване – клас“В“ – 0,30 лв. за нощувка. 

 

 

 

Принцип на необходимост и обоснованост:  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен е съобразен с 

действащото законодателство. С оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА действащият 

подзаконов нормативен акт следва да е в унисон с нормативните актове от по – висока 

степен, а в противен случай-незаконосъобразните редакции на наредбата ще бъдат 

отменени/прогласени за нищожни при съдебното им оспорване пред компетентен съд. 

 

Принцип на предвидимост и откритост:  

Разпоредбите в проекта на наредбата са съобразени изцяло с настъпилите промени 

в ЗМДТ, като са обсъдени и съгласувани със заинтересованите страни на различни нива, 

като отделно проектът на наредбата с мотивите и предварителната частичната оценка на 

въздействието ще бъдат публикувани на официалния сайт на община Куклен и на Портала 

за обществени консултации за писмени становища, мнения и предложения от 

заинтересованите лица, които могат да направят на следния електронен адрес: 

kmet@kuklen.org или в деловодството на Община Куклен, гр. Куклен, ул. „Александър 

Стамболийски” № 43. 

 

Принципът на съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност:  

Проектът на наредбата е изготвен, като са взети предвид всички предложения и 

мотивирани мнения в процеса на работа и съгласуване на проекта от общинската 

администрация, като ще бъдат взети предвид и постъпилите предложения и становища в 

хода на обществената консултация при изработването и приемането на подзаконовия 

нормативен акт. 

 

II.Цел на наредбата. 

Целта на проекта е уеднаквяване на разпоредбите на наредбата и действащото 

законодателство, съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, който гласи, че всеки 

общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 

актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, 

включително да ги изменя, допълва и отменя при необходимост в рамките на Закона за 

нормативните актове.  

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата. 



За прилагане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за 

определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен няма да е 

необходимо разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Община 

Куклен, в частност прилагането на предложения проект не би довело до увеличаване на 

разходите в засегнатата сфера на администрирането на местните данъци, напротив това ще 

доведе до подобряване на функционирането на това звено от общинската администрация, 

касаещо местните приходи. 

 

IV. Очаквани резултати. 

Очакваните резултати са постигане на съответствие и уеднаквяване на Наредба № 

14 за определяне размера и администриране на местните данъци в Община Куклен с 

измененията и допълненията на Закона за местните данъци и такси. 

     С настоящия проект се предлага да бъдат осъвременени ставките за облагане с 

туристически данък на територията на община Куклен. Чрез прилагането на измененията в 

Наредбата ще бъде постигната равнопоставеност между данъчно-задължените лица. 

Туристически данък да се събира както за категоризирани, така и за регистрирани обекти 

по Закона за туризма. Ще се предостави възможност на ДЗЛ да подават годишната 

декларация за облагане с туристически данък до 31 януари. 

     

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганата Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне 

размера и администриране на местните данъци в Община Куклен е в съответствие с 

нормативните актове от по-висока степен на законодателството на Република  България, 

както и с тези на правото на Европейския съюз и не противоречат на неговите 

императивни норми. 

 

В изпълнение на изискванията на ЗНА е извършена предварителна частична оценка 

на въздействието на проекта на подзаконовия нормативен акт, като за правна 

изчерпателност следва да се посочи, че е изготвена и финансова обосновка на проекта за 

неговата фискална обезпеченост, с оглед неговото приложение и действие. 
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