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ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – БАНСКО 

 

 

ДОКЛАДНА 

от 

Георги Икономов – Кмет на община Банско 
 

 

Относно: Приемане на проект за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на 

територията на община Банско  

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 

      Предлагам  на Общински съвет – Банско  да бъдат внесени някои корекции и 

допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги и права на територията на община Банско в частта, касаеща 

дейността на отдел „Икономическо развитие”. 

 

     Промяната, която се предлага в Наредбата е свързана с изменение и допълнение 

на чл.31, ал.7 и чл.46, ал.1, т.1 от горепосочената Наредба и Приложение №7 от 

същата /такси, които се събират по Закона за туризма съгласно нова тарифа, в сила 

от 23.12.2016г./. 

 

1. Причини и мотиви за изменение и допълнение на настоящата Наредба 

 
     Причините и мотивите, налагащи изменението и допълнението на  

настоящата Наредба се обуславят от: 

1.1. Приетата с ПМС №355 от 15.12.2016г. нова тарифа за таксите, които се събират 

по Закона за туризма, обнародвана в ДВ, бр.102 от 23.12.2016г. и в сила от 

23.12.2016г. 

1.2. Приетата с Решение №307/28.12.2016г. от Общински съвет – Банско Наредба за 

търговската дейност на територията на община Банско, която се прилага от 

01.01.2017г.  

     

2. Цели, които се поставят с приемането на изменения и допълнения в 

настоящата Наредба: 

 
 Постигане на по-голяма точност, коректност и обективност при прилагане на 

разпоредбите от Наредбата. 
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3. Очаквани резултати от приемане измененията и допълненията в настоящата 

Наредба: 

  

      Постигане на по-голяма яснота и публичност при определяне размера на 

местните такси  в общината. 

      Ще се даде възможност на физическите и юридически лица – клиенти на община 

Банско по-добре да се ориентират за услугите, които общината предлага и таксите, 

които се събират за тях.  

       Ще се осигури минимално увеличение на приходите в общинския бюджет.     

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

 
    За прилагането на Наредбата с нейните изменения и допълнения не са необходими 

допълнителни финансови средства, както и ангажиране на допълнителни човешки 

ресурси. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България: 

 
     Предлаганите нови положения в Наредбата не противоречат на норми от по-

висока йерархия и на европейското законодателство. 

 

     5.1. Изменението и допълнението на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на 

община Банско е въз основа на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за 

туризма съгласно чл.69, ал.3 от Закона за туризма. 

 

      5.2. Изменение в настоящата Наредба се налага и поради факта, че в разпоредбата 

на чл.26, ал.3 от Наредбата за търговската дейност на територията на община Банско 

е предвидено, че „Таксите по ал.1 (за заетата площ) се събират в троен размер при 

ползване на терена без разрешение или след изтичане на срока, посочен в 

разрешението. Целта на промяната е да се уеднакви размера на събираната такса, 

посочен в чл.31, ал.7 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги и права на територията на община Банско с този, посочен в 

чл.26, ал.3 от Наредбата за търговската дейност на територията на община Банско.  

 

      В предвид на гореизложеното и на основание чл.21, ал.2 във връзка с чл.21, ал.1, 

т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам 

Общински съвет Банско да приеме следното: 

 

Чл. 31, ал. 7 се изменя така: Таксите по ал. 1 се събират в троен размер при ползване 

на терена без разрешение или след изтичане на разрешения срок, когато преди това 

не е подадено заявление за неговото удължаване.  

 



               

  
 

2770 гр.Банско                                                                                                          1 N.Vaptsarov Sqr. 

пл. “Никола Вапцаров” №1                                                                                                                                               2770 Bansko 

тел.:   0749/ 88611,  факс: 0749/ 88633                                         phone: 0749/ 88611, fax: 0749 / 88633 

obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg,         obabansko@bansko.bg , www.bansko.bg

                                                                        

 

Обстоятелството се установява с констативен протокол, съставен от определени от 

кмета на общината длъжностни лица. 

 

Чл. 46, ал.1, т.1 се изменя така:  

1.От отдел „Икономическо развитие” се събират такси съгласно Приложение 7. 

 

 
Приложение 7 

 

За издаване на удостоверения и документи, когато това е предвидено в закон и за 

заверка на документи – отдел „Икономическо развитие” (чл.46, ал.1, т.1) 

 

№ Наименование на услугата Срок Цена 

1 Категоризиране на места за 

настаняване клас А – хотели и 

мотели 

2 месеца до 30 стаи - 500 лв;                                    

от 31 до 150 стаи – 1200 лв;                              

от 151 до 300 стаи - 1900 лв;                                       

от 301 до 500 стаи - 2800 лв;                             

над 500 стаи - 5000 лв. 

2 Категоризиране на места за 

настаняване клас Б - пансиони, 

почивни станции, семейни 

хотели и хостели 

2 месеца до 20 стаи - 200 лв;                                   

от 21 до 40 стаи – 400 лв;                         

от 41 до 60 стаи - 940 лв;                        

от 61 до 100 стаи – 2000 лв;                      

над 100 стаи – 4000 лв.                            

3 Категоризиране на места за 

настаняване клас Б – стаи за 

гости, къщи за гости, 

апартаменти за гости, бунгала и 

къмпинги 

2 месеца за 1 легло - 10лв. на легло                    

4 Категоризиране на заведения за 

хранене и развлечения - 

ресторанти, заведения за бързо 

обслужване, питейни заведения, 

кафе-сладкарници и барове 

2 месеца до 20 места за сядане – 150 лв;                                   

от 21 до 50 места за сядане - 250 лв;                                    

от 51 до 150 места за сядане -800лв. 

от151 до 300места за сядане-1500лв                                                

над 300 места - 2000лв. 

5 Отразяване на настъпили 

промени в  обстоятелства 

относно категоризираните 

туристически обекти в 

Националния туристически 

регистър, когато промяната води 

до издаване на нов документ 

До 14 дни 

след 

представяне 

на 

необходимите 

документи 

150лв. 

6 Отразяване на настъпили 

промени в  обстоятелства 

относно категоризираните 

туристически обекти в 

Националния туристически 

регистър, без да се налага 

издаването на  нов документ 

До 14 дни след 

представяне на 

необходимите 

документи 

50лв. 
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7 Издаване на дубликат за 

удостоверение за категория на 

туристически обект 

До 14 дни след 

представяне на 

необходимите 

документи 

100лв. 

8 За изработване на нова табела за 

определената категория при 

захабяване на издадената 

До 14 дни след 

представяне на 

необходимите 

документи 

50лв. 

9 При промяна категорията на 

обекта в по-висока 

2 месеца такса – като за нова категоризация  

10 При промяна категорията на 

обекта в по-ниска 

До 14 ден след 

представяне на 

необходимите 

документи 

100лв. 

 За потвърждаване /подновяване/ 

категорията на туристическите 

обекти се събират следните 

такси: 

  

11 За потвърждаване категорията на 

места за настаняване клас А – 

хотели и мотели  

2 месеца до 30 стаи - 450 лв;                                    

от 31 до 150 стаи – 1000 лв;                              

от 151 до 300 стаи - 1700 лв;                                       

от 301 до 500 стаи - 2500 лв;                             

над 500 стаи - 4500 лв. 

12 За потвърждаване категорията на 

места за настаняване клас Б - 

пансиони, почивни станции, 

семейни хотели и хостели 

2 месеца до 20 стаи - 180 лв;                                   

от 21 до 40 стаи – 360 лв;                         

от 41 до 60 стаи - 850 лв;                        

от 61 до 100 стаи – 1800 лв;                      

над 100 стаи – 3600 лв.                             

13 За потвърждаване категорията на 

места за настаняване клас Б – 

стаи за гости, къщи за гости, 

апартаменти за гости, бунгала и 

къмпинги 

2 месеца за 1 легло – 9 лв. на легло                    

14 За потвърждаване категорията на 

заведения за хранене и 

развлечения - ресторанти, 

заведения за бързо обслужване, 

питейни заведения, кафе-

сладкарници и барове 

2 месеца до 20 места за сядане – 130 лв;                                   

от 21 до 50 места за сядане - 220 лв;                                 

от 51 до 150 места за сядане -720лв. 

от151 до 300места за сядане-1400лв                                                

над 300 места – 1800 лв. 

 

С уважение,   
 

ГЕОРГИ  ИКОНОМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА БАНСКО 

 

Изготвил:  

Таня Станчева 

Началник-отдел „Икономическо развитие” 
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Съгласно чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 

законоустановения срок от 30 дни, община Банско чрез настоящото 

публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да 

направят своите предложения и становища по проекта на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и 

права на територията на община Банско на e-mail адрес: 

obabansko@dir.bg 


