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                           ДО  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                                                                                                   МАДЖАРОВО 
 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от  Ерджан  Сабахтин  Юсуф  – Кмет на община Маджарово 
 

Относно: изменение и допълнение на Наредбата № 4А за определяне размера на 
местните   данъци  на територията  на  община Маджарово 
 
 

 
УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 

           Наредбата за определяне размера на местните данъци  на територията на община 
Маджарово урежда отношения, свързани с определяне на местните данъци на територията на 
общината, в т.ч. и туристическия данък. 
        С промяната в Закона за туризма и Наредбата за изискванията към категоризираните 
места за настаняване и заведения за хранене и развлечения местата за настаняване вече са три 
класа – „А”, „Б” и „В”.Местата за настаняване клас „А” и клас „Б” и заведенията за хранене и 
развлечения се категоризират в категории: 
„една звезда”, „две звезди”, „три звезди”, четири звезди” и „пет звезди”, а местата за 
настаняване клас „В” – стаи за гости и апартаменти за гости не са приравнени към изброените 
категории звезди.Следователно, с въвеждането на нов клас „В” - стаи за гости и апартаменти 
за гости отпадна изискването за категоризация и за същите бе въведен регистрационен 
режим. 
       Към настоящия момент в действащата Наредбата за определяне размера на местните 
данъци  на територията на община Маджарово дължимия туристически данък за средствата за 
подслон и местата за настаняване е както следва: 

 
 
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;  
 
      С предложения проект за изменение и допълнение на  Наредбата за определяне размера на 
местните данъци  на територията на община Маджарово има за цел да определи туристически 
данък за   местата за настаняване клас „В” – стаи за гости и апартаменти за гости, чийто размер 
да бъде приравнен на най-ниската категория – 0,30 лв. за всяка нощувка. 

http://www.madzharovo.bg/


    Другото предложение за промяна е свързано с изменение на Закона за местните данъци и 
такси, според което декларацията за облагане с туристически данък се подава до 31 януари, 
вместо до 30 януари, както беше досегашния текст. 
 
 
 
 
        Предлагам Общински съвет да приеме следния проект за 
  
 
 

                                             Р Е Ш Е Н И Е: 
 

     
         На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА Общински съвет Маджарово изменя Наредбата № 4А 
за определяне размера на местните данъци  на територията на община Маджарово както следва: 
                                              
 
                                                                Раздел VI  
 
                                                      Туристически данък 

 
Чл.59. Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 31 януари на всяка година 
за облагане с туристически данък за предходната календарна година.  
Чл.60./ал.1/ Размер на туристическия данък за всяка нощувка в местата за настаняване и 
средствата за подслон:  
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;  
 
ал.2 /нов/  Размер на туристическия данък за всяка нощувка на местата за настаняване клас „В” – 
стаи за гости и апартаменти за гости, регистрирани по Закона за туризма – 0,30лв. 
 
 
 
 
 
 
Кмет на община Маджарово: 
                                        /Ерджан Юсуф/ 
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