
 

Мотиви към предложение за изменение и допълнение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Исперих 

 
 

 

      Във връзка с чл.26, ал.2, чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове и  чл. 77 от  

АПК в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на 

общината, Община  Исперих приема предложения и становища относно Проекта за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Исперих на е-mail: isperih@isperih.bg , или в Центъра за 

административно обслужване на Община Исперих на адрес: гр. Исперих, ул.”В. Левски” 

№ 70. 

 

     На основание чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Исперих  / наричана по-долу за краткост Наредбата/. 

 

 

1 Причини, които налагат приемането: 

 

      Във връзка с въведени редица  изменения и допълнения  в  Закона за местните данъци и 

такси / ЗМДТ/, обнародвани в ДВ бр. 104 от 2020 г.,   ДВ бр. 18 от 2020г.,  ДВ бр. 71 от 

2020 г., ДВ бр. 14 от 2021 г.  и  Закона за туризма обнародвани в ДВ бр. 17 от 2020 г.,  

отдел  МДТ  при  Община Исперих  извърши подробен преглед на Наредбата приета на 

основание чл.1, ал.2 от ЗМДТ, при който се установи несъответствие  между  двата 

нормативни акта.  

      Със законодателните  промени в ЗМДТ обнародвани в ДВ бр. 104 от 2020 г. се 

допълват  случаите,  при  които не  се   прилага ал. 1 на чл. 44 от ЗМДТ за   моторни 

превозни средства, придобити  по възмезден начин.     

    С  изменението  в ЗМДТ  обнародвано в ДВ, бр. 71 от 2020 г. се  регламентира  нов срок 

за данъчно задължените лица, предлагащи нощувки за подаване на декларация по образец 

до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна 

година. 

  С измененията в Закона за туризма обнародвани в  ДВ  бр. 17 от 2020 г. е определен нов  

клас „В“  -  стаи за гости и апартаменти за гости, съобразно  типовете места за 

настаняване. 

 

2. Целите, които се поставят      

 

  Целта на предлаганата промяна е привеждане на Наредбата в съответствие с 

нормативните  актове от по – висока степен. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна 

уредба: 

 



   За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими  

допълнителни финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането: 

 

Пълно съответствие на Наредбата с действащото нормативно законодателство. 

 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

   Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредбата е в съответствие с  

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на 

Европейската общност, свързани  с тази материя. 

 

Предвид изложените мотиви, предложението за промяна на Наредбата е както следва:  

 

 

Да се измени т.7 , ал.1  на чл. 6а както следва: ( влизането в сила изменено от 1 януари 

на втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на 

населението и жилищния фонд в Република България през 2021г.,  с Решение  №  /  по  

протокол №  на ОбС - Исперих)  други данни от значение за определянето, обезпечаването 

и събирането на местните данъци и такси. 

 

Да се създаде нова т. 8, ал. 1 на  чл. 6а  както следва:  (  влизане в сила  от 1 януари на 

втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението 

и жилищния фонд в Република България  през 2021г.,   приета с Решение №  /       по 

протокол №     на ОбС - Исперих)   данни от значение за определяне на таксата за битови 

отпадъци, като обхватът на данните се определя със заповедта по ал. 2. 

 

Да се измени ал. 3 на чл. 23  както следва:  Завършването на сграда или на част от нея се 

установява с удостоверение за въвеждане в експлоатация или  разрешение за ползване,  

издадени по реда на Закона за устройство на територията. 

 

 Да се измени ал. 4 на чл. 23 както следва: Органите,  издаващи  документите по ал. 3, 

предоставят служебно  по един екземпляр от тях  на звеното за местни приходи в  

общината в едноседмичен срок от издаването им. 

 

 Да се измени ал. 6 на чл. 23 както следва:  Лицето, упражняващо строителен надзор, 

или техническият ръководител – за строежите от пета категория, предоставя екземпляр от 

съставения констативен акт по чл. 176, ал. 1 от Закона за устройство на територията на 

звеното за местни приходи в общината в едноседмичен срок от съставянето му.  

 

 Да се допълни  ал. 4 на чл. 36  както следва:   Алинея 1 не се прилага за моторни 

превозни средства: 

   1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната; 

   2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за 

движение в страната; 

   3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща  

регистрация  за движение от нов  приобретател  в страната. 



 

 

 Да се измени буква „б“,  т. 1, ал. 1 на чл. 40 както следва:  образователните, културните 

и научните организации на бюджетна издръжка, както и  социалните и интегрирани 

здравно – социални услуги  за  резидентна грижа; 

 

 Да се измени ал. 5  на чл. 60  както следва:  Лицата по ал. 2 подават декларация по 

образец до 31 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната 

календарна година. 

 

Да се допълни  т.1, ал.1 на чл. 61 да се чете:  Места за настаняване клас А ( хотели, 

мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и 

вили) в гр. Исперих и съставните селища с категория  4 и 5 звезди – 1,20 лв.  за нощувка. 

 

 Да се измени  т. 4, ал. 1  на  чл. 61  както следва:  Места за настаняване клас Б ( семейни 

хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости,  бунгала и къмпинги) с 

категория 1 и 2  звезди: 

           - в гр. Исперих – 0,60 лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка. 

 

 Да се измени  т. 5, ал. 1  на  чл. 61  както следва:  Места за настаняване клас Б (семейни 

хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости,  бунгала и къмпинги) с 

категория 3 звезди: 

           - в гр. Исперих – 0,80 лв. за нощувка; 

           - в съставните селища – 0,70 лв. за нощувка. 

 

Да се създаде нова т. 6, ал. 1 на  чл. 61  както следва:  Места за настаняване клас В – 

стаи за гости и апартаменти за гости: 

          -  в гр. Исперих – 0,60  лв. за нощувка; 

          -  в съставните селища – 0,50 лв. за нощувка. 

 

 

       Приложение № 2  към чл. 59, т. 1  -  видове патентни дейности  да се измени  

както следва:   

 

 

Да се създаде нов текст към т. 2а; т. 2б; т.2в;  т. 2г и т. 2д  със следното съдържание: 

 

а) ресторанти: 

1 – 2 звезди                        15                             5                         3                           

3  звезди ( нов приет с 

Решение №   / по протокол 

№   на ОбС - Исперих) 

20                              8                        6 

б) заведения за бързо обслужване: 

1 - 2 звезди 5                              3                        2 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по протокол 

№   на ОбС - Исперих) 

 

                        7                             5                         3 



в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”: 

1 – 2 звезди 5                             3                          2 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по протокол 

№   на ОбС - Исперих) 

 

                       6                             4                          3 

г) кафе-сладкарници 

1 – 2 звезди                        5                             3                          2 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по протокол 

№   на ОбС - Исперих) 

 

                       7                             5                          3 

д) барове: 

-    дневни: 

 2 звезди 20                            10                    3 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по протокол 

№   на ОбС - Исперих) 

 

                        24                             12                   10 

- нощни: 

 
  

2 звезди 30                            14                    5 

3 звезди ( нов приет с 

Решение №   / по протокол 

№   на ОбС - Исперих) 

 

                         32                            22                    20 

 

 

Да се изменят буква „а“ на  т.32 ,    и  т. 34,   да се чете както следва: 

 

 

32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения 

според местонахождението на обекта, както следва: 

а) ( изм. с Решение №    /    по  протокол №     на ОбС – Исперих )  За развлекателни 

игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон 

                                                       198                                  110                                 100 

 

34. ( изм. с Решение №    /    по протокол №     на ОбС – Исперих )   Химическо чистене, 

пране и гладене — данъкът се определя  на брой съоръжения според местонахождението 

на обекта: 

                                                       200                               150                                   133 

 

Да се създаде нова т.  35а   със следното съдържание: 

 

35а ( нова приета с Решение №    /    по протокол №     на ОбС - Исперих)  Компаньони и 

компаньонки – данъкът се определя според местонахождението на обекта: 

 

                                            3100                             3050                                3000 



 

 

                                              Преходни и заключителни разпоредби 

 

         § 3.  Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на Община Исперих е приета с Решение  №   / .  ,  по  

протокол   №     на ОбС – Исперих.  

 


