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                                                                       ПРОЕКТ! 

 

 

 

    Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни – от 26.11.2021 г. до 26.12.2021 г., чрез настоящото 

публикуване за обществена консултация се предоставя възможност на заинтересованите 

страни да направят своите писмени предложения, мнения и/или становища по проекта на 

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

администриране на местните данъци в Община Куклен на следния електронен адрес: 

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

Стамболийски” № 43, ет. 1;                    

 

 

Вносител: Христо Божинов– Зам-кмет на община Куклен 

 

 

 

ПРОЕКТ 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.)   
 

 §1. Изменя чл. 57, ал. 5, както следва: 

 

БИЛО: Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година 

за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 
 

http://www.kuklen.org/


СТАВА: Лицата по ал.2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка 

година за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

 

 

§2. Изменя и допълва чл. 57, ал. 6, както следва: 

 

БИЛО: Данъкът по чл. 57 е в размер , както следва: 

 За категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка; 

За категория 2 звезди – 0,22 лв. за нощувка;  

За категория 3 – 5 звезди – 0,24 лв. за нощувка. 

 

СТАВА: 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. 

 

           §3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов параграф 9 със следния 

текст:  

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

администриране на местните данъци в Община Куклен, е приета с Решение № ......., взето 

с Протокол № ......... от .........година на Общински съвет Куклен, и влиза в сила от 

01.01.2022 г. 

 

 

Вносител:  (П) 

Христо Божинов 

Зам.-кмет на Община Куклен 

 

Съгласувал:                     (П) 

Деница Кметова – Мехмед 

Юрисконсулт 

 

Изготвил:     (П) 

Мария  Ковачева  

Директор Дирекция:„Административно, правно, информационно обслужване, финансово 

счетоводна дейност и местни данъци и такси” 

 

  
 


