
М О Т И В И 
КЪМ ПРОЕКТ НА 

НАРЕДБА 
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ, КОИТО ПОСТЪПВАТ В 
БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО 

 
Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ всеки общински съвет 

може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-
висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Общинският 
съвет може и да изменя и допълва своите наредби. 
 

1. Причини, налагащи изменението на подзаконовия нормативен акт: 
С измененията и допълненията на Закона за туризма (ДВ, бр. 100 от 2019 г., в 

сила от 01.01.2020 г.), по-конкретно чл. 111 – 121 от този закон, се разширява обхвата 
на туристическите обекти, извършващи хотелиерство и ресторантьорство. Към 
категоризираните се добавят и други обекти, които подлежат на регистрация от кмета 
на общината, на чиято територия се намират (чл. 113, ал. 2 от ЗТ).  

В съответствие с горепосочения регламент, е изменен чл. 61с, ал. 1 на Закона за 
местните данъци и такси (ДВ, бр. 18 от 2020 г., в сила от 28.02.2020 г.). С изменението 
са включени регистрираните туристически обекти в кръга на обектите, за които 
общинските съвети определят с наредбата по чл. 1, ал. 2 на ЗМДТ размера на 
туристическия данък за всяка реализирана нощувка.  

Поради гореизложените съображения се налага да се допълни чл. 9 от 
общинската Наредба за определяне на размера на местните данъци, които постъпват в 
бюджета на Община Брацигово, като се определи размера на туристическия данък за 
реализирана нощувка в туристически обект, регистриран от кмета на община 
Брацигово, при условия и по ред, определени с наредба на Министерския съвет, 
съгласно чл. 113, ал. 2 и чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма. 
 

2. Цели които се поставят: 
Да се синхронизират текстовете на Наредба за определяне на размера на 

местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово с чл. 61с, ал. 1 на 
Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 111 – 121 от Закона за туризма, по 
отношение на законовото изискване общинският съвет с тази своя наредба да определи 
размер на туристическия данък за нощувка в регистриран обект за извършване на 
хотелиерство от лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон (чл. 113, ал. 
2 от Закона за туризма).  

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

уредба. 
 Прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне на 
размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово не 
изисква финансови или други средства. 

 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има 

такива. 
Прилагането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на 

размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово ще 
доведе до спазването на чл. 61с, ал. 1 от ЗМДТ и до реализиране на приходи в 
общинския бюджет чрез заплащане от задължените лица на туристическия данък за 



нощувка в регистриран обект по чл. 113, ал. 2 от Закона за туризма, в определения с 
Наредбата размер.  

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определяне на размера на местните данъци, които постъпват в бюджета на Община 
Брацигово е съобразен с европейското законодателство.  
  Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото 
на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско 
законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. 
 Проектът е съобразен със Закона за туризма и със Закона за местните данъци и 
такси. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на размера на 
местните данъци, които постъпват в бюджета на Община Брацигово подлежи на 
издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет като орган на 
местното самоуправление, и е съобразен с изискванията на Европейската харта за 
местно самоуправление, която е ратифицирана със закон, приет от Народното събрание 
на Република България. 
 Според чл. 3, параграф 1 от тази Европейска харта, „Под местно самоуправление 
се разбира правото и реалната възможност за местните общности да регулират и да 
управляват в рамките на закона, на тяхна отговорност и в интерес на тяхното 
население, съществена част от обществените дела.“.  
 Член 4 от Европейската харта регламентира: 
 „1. Основните правомощия на органите на местно самоуправление се определят 
от Конституцията или от закона. Независимо от това, тази разпоредба не е пречка за 
предоставянето на органите на местно самоуправление на правомощия за специфични 
цели в съответствие със закона. 
 2. Органите на местно самоуправление разполагат в рамките на закона с пълна 
свобода да поемат инициатива по всеки въпрос, който не е изключен от тяхната 
компетентност или предоставен на друга власт. 
 3. За предпочитане е изпълнението на обществените задължения да бъде 
възложено по принцип на властите, които са най-близо до гражданите. Възлагането на 
задължения на друга власт трябва да бъде съобразено с мащаба и естеството на 
задачата и изискванията за ефективност и икономия. 
 4. Правомощията, поверени на органите на местно самоуправление, поначало 
трябва да бъдат пълни и неограничени. Те могат да бъдат оспорвани или ограничавани 
от друга власт, централна или регионална, само в рамките на закона. 
 5. В случай на делегиране на правомощия от централен или регионален орган на 
власт органите на местно самоуправление трябва да разполагат, доколкото е възможно, 
със свобода да приспособят упражняването им към местните условия. 
 6. В процеса на планиране и на взимане на решения, доколкото това е възможно, 
своевременно и по подходящ начин трябва да се взема становището на органите на 
местно самоуправление по всички пряко засягащи ги въпроси.“ 
 В унисон с горепосочените разпоредби от Европейската харта за местно 
самоуправление, проектът на Наредбата предвижда Общински съвет – Брацигово да 
определи размера на туристическия данък за нощувка в регистриран обект по чл. 113, 
ал. 2 от Закона за туризма, съгласно делегираната му власт с чл. 61с, ал. 1 от Закона за 
местните данъци и такси. 
 
 
 Съгласно изискванията на чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, 
проектът се публикува на интернет страницата на Община Брацигово. На всички 



заинтересувани лица се предоставя 32-дневен срок за даване на предложения и 
становища по проекта на нормативния акт. Предложения и становища по проекта на 
Наредбата ще се приемат в деловодството на Община Брацигово на адрес: област 
Пазарджик, община Брацигово, гр. Брацигово, пощенски код: 4579, ул. Атанас Кабов 
6А, както и на следната електронна поща: kmet@bratsigovo.bg 
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