
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 280 
 

ВЗЕТО С ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ С ПРОТОКОЛ №43  ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ –  СОПОТ,  ПРОВЕДЕНО НА 27.01 .2011 г.  В  

 ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  СОПОТ  

 

 

 Относно: Промяна на Наредба за размера на местните данъци в Община Сопот 

Приета с Решение №28 взето с протокол №5 от 21.02.2008г., изм. с Решение 

№130 взето с протокол №14 от 29.01.2009г., изм. с Решение №215 от 29.01.2010г. 

 

          На основание чл.21, ал.1 т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.1 ал.2 от Закона за местните данъци такси във 

връзка със Закон изменение и допълнение на Местните данъци и такси, (обн.ДВ 

бр.98 от 14.12.2010г.) и след като разгледа проекта за изменение на Наредба за 

размера на местните данъци в Община Сопот, Общински съвет – Сопот 
 

РЕШИ: 

 

Приема изменения и допълнения в Наредба за размера на местните данъци в 

Община Сопот, както следва : 

 

 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова т. 7: 

„7. туристически данък;“. 

 

 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по 

Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. 

Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда 

на Гражданския процесуален кодекс.“ 

2. Алинея 3 се изменя така: 

„(3) Компетентен орган за отсрочване и разсрочване на местни данъци в размер 

до 100 000 лв. и при условие, че отсрочването или разсрочването се иска до една 

година от датата на издаване на разрешението, е кметът на общината, а в 

останалите случаи е общинският съвет.“ 

 

 3. В чл. 8 ал. 4 се отменя. 

 

 4. В чл. 9 се правят следните допълнения: 

1. В ал. 2 накрая се добавя „или съответната част от него“. 

2. Създава се ал. 5: 

„(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, 



на което имотът е предоставен за управление.“ 

 

 5. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Създава се нова ал. 2: 

„(2) Когато собственикът, съответно носителят на ограниченото вещно право, е 

предприятие, в декларацията по ал. 1 се посочва и отчетната стойност и други 

обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.“ 

2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5. 

 

 6. Член 15 се отменя. 

 

 7. В чл. 16 се създава ал. 4: 

„(4) Националната агенция за приходите по електронен път предоставя на 

общинската администрация в 14-дневен срок от получаването на искане 

информация относно обектите с регистрирани фискални устройства.“ 

 

 8. В чл. 23 думите „чл. 12, ал. 1 и 3 и чл. 15, ал. 2“ се заменят с „чл. 12, ал. 1 и 4“. 

 

 9. В чл. 24 се правят следните изменения: 

1. Алинея 1 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. Алинея 2 се изменя така: 

„(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 

5 на сто.“ 

 

 10. В чл. 53 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Алинея 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.“ 

2. В ал. 4 се създава изречение второ: 

„Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от 

общината документ.“ 

 

 11. В чл. 59, ал. 1 т. 2 се изменя така: 

„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 № 2 към чл.57, 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;“. 

 

 12. В глава втора се създава раздел VІ: 

 



Раздел VІ 

Туристически данък 

 

Чл. 63. (1) С туристически данък се облагат нощувките. 

(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки. 

(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по 

местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на 

Закона за туризма. 

(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно 

задълженото лице към лицето, ползващо нощувка. 

(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година 

за облагане с туристически данък за предходната календарна година. 

 

Чл. 64. (1) Общинският съвет определя следния размер на данъка за всяка 

нощувка съобразно категорията на средствата за подслон и местата за настаняване : 

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

2. категория 2 звезди – 0,40 лв. за нощувка; 

3. категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка; 

4. категория 4 звезди – 0,60 лв. за нощувка; 

5. категория 5 звезди – 0,70 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 по местонахождение на средството за подслон или 

мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо 

дали обектът се използва. 

(5) Разликата по ал. 4 се определя по следната формула: 

Р = (РДхПКхДх30/100) – ДД, 

където: 

Р е разликата за внасяне; 

РД – размерът на данъка по ал. 1; 

ПК – пълният капацитет на броя на леглата в средството за подслон или мястото 

за настаняване за календарната година; 

Д – брой дни в годината; 

ДД – сборът на дължимия данък по ал. 2 за календарната година. 

 

Чл. 65. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 

10, ал. 2 от Закона за туризма.“ 

 

 



 13. В § 1 от допълнителната разпоредба се създава т. 22: 

„22. „Нощувки“ са нощувките в средствата за подслон и местата за настаняване 

по смисъла на Закона за туризма.“ 

 14. В приложение № 2 към чл.57, към глава втора, раздел V, т. 21 след думата 

„видеокасети“ се добавя „или записи на електронен носител“. 

 15. Създава се глава трета 

 

Глава трета. 

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 66. (1) Който не подаде декларация по чл.12 от настоящата наредба (чл. 14 от 

Закона за местните данъци и такси), не я подаде в срок, както и не посочи или 

невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-

малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 

400 лв., а юридическите лица - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., 

ако не е предвидено по-тежко наказание. 

 

(2) За неподаване на декларация по чл. 15 от настоящата наредба (чл.17 от Закона 

за местните данъци и такси), за неподаването й в срок, както и за посочване на 

неверни данни, довели до определяне на данъка в по-малък размер, ръководителите 

и счетоводителите на предприятията се наказват с глоба от 20 до 200 лв. 

Чл. 67. (1) Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде 

декларация по чл.28 от настоящата наредба (чл. 32 от Закона за местните данъци и 

такси) , не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по 

наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв. 

 (2) За нарушение по чл. 37 от тази наредба на виновните лица се налага глоба в 

размер от 20 до 200 лв. 

Чл. 68. При укриване на част от цената при получаване на имущества по дарение 

или по възмезден начин на страните се налага глоба в двойния размер на дължимия 

данък върху укритата част. 

Чл. 69. (1) Лице, което не подаде декларация по чл.60 от настоящата наредба (чл. 

61н от Закона за местните данъци и такси) или не я подаде в срок, се наказва с 

глоба в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание. 

(2) Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в 

декларацията по чл.60 от настоящата наредба (чл. 61н от Закона за местните 

данъци и такси), водещи до определяне на патентен данък в по-малък размер или 

до освобождаване от патентен данък, се наказва с глоба до 1000 лв., ако не подлежи 

на по-тежко наказание. 

Чл. 70. (1) При неспазване на разпоредби по тази наредба извън случаите по чл. 66, 

67 и 68, на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лева, а на 



юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 

100 до 500 лева. 

(2) Не се смята за административно нарушение неплащането в срок на данъците по 

тази наредба. 

Чл. 71. (1) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от служителите на 

общинската администрация, а наказателните постановления се издават от кмета на 

общината или от упълномощени от него длъжностни лица. 

 (2) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на 

наказателните постановления се извършват по реда на Закона за 

административните нарушения и наказания. 

(3) Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, 

издадени от кмета на общината, постъпват в приход на бюджета на общината. 

(4) За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, 

установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението 

глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа 

данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето 

на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва 

от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На 

нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако 

нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се 

съставя акт за установяване на административното нарушение. 

 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 16.  Общинският съвет определя размерите на данъка върху недвижимите 

имоти за 2011 г. до 31 януари 2011 г. В случай че в този срок не са определени нови 

размери, за 2011 г. се прилага размерът на данъка върху недвижимите имоти, 

действащ към 31 декември 2010 г. 

 

§ 17. (1) Общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011 

г. до 31 януари 2011 г. 

(2) Размерът на дължимия туристически данък за януари 2011 г. за средствата за 

подслон и местата за настаняване се определя, 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. 

(3) Декларацията по чл. 63, ал. 5 не се подава за предоставените нощувки през 

2010 г. 



 

§ 18. Лицата, предоставящи услугата настаняване в средствата за подслон и 

местата за настаняване, в срок до 28.02.2011 г. предоставят писмена декларация с 

информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване 

пред категоризиращия орган по чл. 52 от Закона за туризма.  

 

§ 19. Промените влизат в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на т. 5,6,8, които 

влизат в сила от 1 юли 2011 г. 

 

§ 20. В чл. 66 ал. 2 се отменя от 1 юли 2011г. 

 

 
 

 

Общ брой Общински съветници – 17 

Гласували     - 15  

“За”             - 13 

“Против”   - 1 

“Въздържал се” – 1 
 

 

 
 

 

Зам.председател на Об.С……………...  

       /Л.Джапаров/ 

 

Зам.председател на Об.С………………………. 

                                                      /М.Кацарова/ 

 

 

        Председател на ОбС.:……………….. 

      /В.Попов/         

                                                Вярно с оригинала: 

    /печат/  


