
ОБЯВЛЕНИЕ 

Община Банско, на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за 

нормативните актове, съгласно който в процеса на приемане на 

нормативен акт се провеждат обществени консултации с 

гражданите и юридическите лица,  

ОБЯВЯВА 

публично обсъждане на проект на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Банско 

 

МОТИВИ 

За приемане на нова Наредба за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Банско (Наредбата) 

 

І. Причини, налагащи приемането на нова Наредба 

Действащата към момента Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Банско е приета на 

основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси с 

Решение №358 от Протокол №19/20.12.2012г. на Общински 

съвет-Банско. В Наредбата са направени следните изменения:  

-с Решение №642 от Протокол №36/19.12.2013г. на Общински съвет-

Банско; 

-с Решение №879 от Протокол №47/22.12.2014г. на Общински съвет-

Банско; 

-с Решение №56 от Протокол №3/21.12.2015г. на Общински съвет-

Банско; 

-с Решение №244 от Протокол №15/29.09.2016г. на Общински съвет; 

-с Решение №313/28.12.2016г. на Общински съвет - Банско; 

-с Решение №880 от Протокол №45/27.12.2018г. на Общински съвет 

– Банско; 

-с Решение №1022 от Протокол №54/23.07.2019г. на Общински 

съвет – Банско; 

-с  Решение №87/28.02.2020 г. на Общински съвет – Банско. 

Поради многократните изменения на сега действащата Наредба, 

както и измененията в нормативните актове, регулиращи 



обществените отношения,предмет на Наредбата, а именно – Закон за 

местните данъци и такси,  Закон за туризма, Закон за устройство на 

територията и др., а също така и поради необходимостта от цялостна 

и детайлна уредба на горепосочените отношения, е целесъобразно да 

се извърши отмяна на сега действащата Наредба и да се приеме нова 

Наредба за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Банско. 

Обстоятелствата, които налагат приемането на предложения проект 

като цяло, са в резултат от: 

- Настъпилата през месец август 2020г. промяна в разпоредбата 

на чл.61р, ал.5 от Закона за местните данъци и такси, касаеща срока 

за подаване на декларация за облагане с туристически данък за 

предходната календарна година;  

- Промените в Закона за туризма от 25.02.2020г., с които са 

въведени места за настаняване от клас „В“ - стаи за гости  и 

апартаменти за гости и необходимостта от облагането на същите с 

туристически данък; 

-  Необходимостта от актуализиране на дължимия туристически 

данък за местата за настаняване, находящи се на територията на 

Община Банско и уеднаквяване на неговия размер за всички 

населени места от общината; 

- Намаляване размера на патентния данък, дължим за местата за 

настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или две 

звезди или регистрирани по реда на Закона за туризма. Размерът на 

данъка се намалява с цел финансово облекчение на местния бизнес, 

с оглед на сложната епидемична обстановка в страната, породена от 

разпространението на COVID-19; 

- Многократните изменения и допълнения на сега действащата 

Наредба и отразяването им в нея, водят да повтарянето по няколко 

пъти на отделни текстове и приложения, което неминуемо създава 

трудности у гражданите относно прилагането и; 

- Извършеният анализ на прилагането на сега действащия 

нормативен акт и установяване на необходимостта от актуализиране 

на разпоредбите на Наредбата в съответствие с променените условия 

на територията на Община Банско. Актуализацията е съобразена с 

разпоредбите на нормативни актове от по-висока степен, а именно 

със Закона за местните данъци и такси и Закона за туризма. 

 



ІІ. Цели, който се поставят с приемането на новата Наредба 

 Точно формулиране на наименованията на 

административните услуги, за които се събират данъци и са 

определени цени; 

 Постигане на яснота, публичност, коректност, справедливост 

и обективност при определяне на данъците, събирани от Община 

Банско. 

 ІІІ. Финансови и други средства, необходими за 

прилагането на новата Наредба 

 За прилагането на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Банско не е 

необходимо разходването на допълнителни финансови средства. 

 ІV. Очаквани резултати от приемането на Наредбата 

 

 Привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбите на 

действащото законодателство; 

 Постигане на по-бързо и по-качествено  административно 

обслужване на гражданите, което се явява предпоставка за по-добра 

бизнес среда и привличане на инвестиции. 

 

 V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз 

и правото на Република България 

 

 Предлаганият проект на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Банско е разработен в 

съответствие с националното законодателство и правото на 

Европейския съюз.  

 Наредбата отговаря на принципите за откритост и публичност, 

като улеснява и гражданския контрол върху местните власти чрез 

разясняване на механизмите по ценообразуване на услугите и 

правата, предоставяни от Община Банско. 

Проектът за приемане на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Банско е изработен при 

спазване на изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 

нормативните актове. 


