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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
БОЖИДАР ДИМИТРОВ БОРИСОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за
определяне размера на местните данъци на територията на община
Две могили, област Русе
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
ДАМИ И ГОСПОДА,
Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две
могили, област Русе е приета с Решение № 74/01.02.2008 г. на Общински съвет Две могили,
на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местите данъци и такси. С гореописаната наредба се
определят конкретните размери на местните данъци в община Две могили. С изменение на
Закона за местните данъци и такси, обнародван в ДВ, бр. 98 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.
е регламентиран нов вид данък – туристически. Съгласно чл. 61р от ЗМДТ, с туристически
данък се облагат нощувките. Размерът на данъка се определя от Общински съвет с наредбата
по чл. 1, ал. 2 и е в границите от 0,20 до 3,00 лева за всяка нощувка. В община Две могили
размерът на туристическия данък е определен в чл. 58, ал. 1 от Наредба № 1 за определяне на
местните данъци на територията на община Две могили, като не е променян от приемането
на разпоредбата. Съгласно чл. 61т от ЗМДТ, приходите от туристическия данък се
изразходват за изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на
територията на общината, включително местните пътища до туристически обекти,
изграждане и функциониране на туристически информационни центрове и организация на
информационното обслужване на туристите; изграждане и поддържане на туристически
обекти, които са общинска собственост или за които правото за ползване и управление е
предоставено на общината; организиране на събития и мероприятия с местно и национално
значение, които допринасят за развитието на туризма; провеждане на проучвания, анализи и
прогнози за развитието на туризма в общината; реклама на туристическия продукт на
общината, включително участие на туристически борси и изложения; взаимодействие и
членство на общината в туристически сдружения и в съответната организация за управление
на туристическия район; подобряване качеството на услугите, предлагани в общинските
туристически обекти.
В следващата таблица е представена сравнителна информация за размера на този
данък касаеща действащата ставка и предложения бъдещ размер:
Населено място

Категория

Граници по ЗМДТ
От 0,20 до 3,00 лв.

Настоящ
размер
0,30 лв.

Предложение
за нов размер
0.60 лв.

Две могили

Една звезда
Две звезди
Три звезди

От 0,20 до 3,00 лв.
От 0,20 до 3,00 лв.

0,30 лв.
0,60 лв.

0,70 лв.
0,80 лв.

Четири звезди
От 0,20 до 3,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
Населени места в Една звезда
От 0,20 до 3,00 лв.
0,30 лв.
0.60 лв.
общината
Две звезди
От 0,20 до 3,00 лв.
0,30 лв.
0,70 лв.
Три звезди
От 0,20 до 3,00 лв.
0,60 лв.
0,80 лв.
Четири звезди
От 0,20 до 3,00 лв.
1,00 лв.
1,00 лв.
С предложеното увеличение, приходите от туристически данък следва да нараснат в
двоен размер.
Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 1 за определяне на местните данъци на територията на Община Две могили,
област Русе: Увеличение в размера на туристическия данък за предлаганите нощувки в
населените места в община Две могили и в гр. Две могили.
Финансови средства: За прилагане на Наредбата за изменение на Наредба № 1 за
определяне размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе
не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства.
Очаквани резултати: В резултат на увеличение размера на данъка се очаква
постъпването на допълнителни приходи в община Две могили.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите изменения
и допълнение Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на Община Две
могили, област Русе са в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с
тези на европейското законодателство.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 27, ал. 4 и 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 4, ал. 1 и чл. 93 от
Правилник № 1 за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация във връзка с чл. 1, ал. 2 във връзка с чл. 61р
от Закона за местните данъци и такси, чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс
предлагам на Общински съвет Две могили да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне размера
на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе.
Приложение: 1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за определяне
размера на местните данъци на територията на община Две могили, област Русе.
С уважение,
Вносител:
БОЖИДАР БОРИСОВ
Кмет на Община Две могили
Изготвил:
Галина Кръстева, главен юрисконсулт
Съгласували:
Марийка Андреева, Директор дирекция ФМДТ
Красимира Русинова, заместник кмет
*
Съгласно чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за
предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Две могили,
находящо се на бул. „България” № 84 /Център за услуги и информация на гражданите/ или изпращани на e-mail:
obshtina@dvemogili.bg

