Наредба № 13
за определяне размера на местните данъци на територията на община САМОКОВ
Глава първа
Общи положения
Чл.1. С тази наредба се определя размера на данъците, регламентирани в Закона за
местните данъци и такси при условията, по реда и границите, определени с този закон.
Чл.2. В общинските бюджети постъпват следните местни данъци:
1.Данък върху недвижимите имоти;
2.Данък върху наследствата;
3.Данък върху даренията;
4.Данък при възмездно придобиване на имущества;
5.Данък върху превозните средства;
6.Патентен данък;
7.Туристически данък.
8. /нова Решение № 498/16.09.2016г./ Данък върху таксиметров превоз на пътници.
Глава втора
Местни данъци
Данък върху недвижимите имоти
Чл.3./изм. с решение № 28 от 22.12.2011г; изм. с Решение № 683/22.12.2016г./ Размерът
на данъка върху недвижимите имоти се определя както следва:
Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя на 2,0 на хиляда върху
данъчната оценка.
Данък върху наследствата
Чл.4. Данъкът се дължи поотделно от всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0.7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т. 1 - 5 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл.5. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните
данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:
а) 0.7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 5.0. на сто - при дарение между лица извън посочените в буква "а".
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 3 на сто върху оценката на
прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
Данък върху превозните средства
Чл.6 /изм.Решение № 27/17.12.2015г./ (1) За леките автомобили размера на данъка се определя
съобразно мощността на двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на

производство, както следва:
ВИД НА ПРЕВОЗНОТО
СРЕДСТВО
Леки автомобили
до 37 kW включително
над 37 kW до 55 kW
включително
над 55 kW до 74 kW
включително
над 74 kW до 110 kW
включително
над 110 kW

Размер по ЗМДТ
Размер по ЗМДТ – долна и
горна граница
от 0.34 до 1.02 лв. за 1 kw
от 0.40 до 1.20 лв. за 1 kw

Размер на данъка за
община Самоков
Размер за 2016г.
/лв. за 1 kw/
0.37 лв. за 1 kw
0.44 лв. за 1 kw

от 0.54 до1.62 лв. за 1 kw

0.71 лв. за 1 kw

от 1.10 до 3.30 лв. за 1 kw

1.45 лв. за 1 kw

от 1.23 до 3.69 лв. за 1 kw

1.55 лв. за 1 kw

В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите,
определени с чл.55, ал.1 от Закона за местните данъци и такси.
Брой на годините от годината
Коефициент
на производство, включително
годината на производство
Над 14 години
1
Над 5 до 14 години включително
1,5
До 5 години включително
2,8
(2) Данъкът за ремаркета на леки автомобили е в следните размери:
1. товарно ремарке – 5,50 лв.
2. къмпинг ремарке - 11,00 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер на 11,00 лв.
а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 13,20 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 27,50 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 38,50 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 55,00 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 82,50 лв.
6. над 750 куб. см – 110,00 лв.
(4) Данъкът за триколка на база общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително – 4,40 лв.
2. над 400 кг – 6,60 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 55,00 лв.
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2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 110,00 лв.
(6) /изм.Решение № 27/17.12.2015г./ Данъкът за товарен автомобил до 12 т технически
допустима максимална маса е в размер 30,00 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от
допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на
окачването на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на
седловия
влекач/влекача
за ремарке

А) с две оси

Б) с три и повече
оси

Допустима максимална
маса на състава от
превозни средства,
посочена в
свидетелството за
регистрация на влекача
(в тона):
равна или
повече от

по-малка
от

18

18
20

20

Данък (в лева)

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
8,80 лв

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
30,80 лв

30,80 лв

70,40 лв

22

70,40 лв

161,70 лв

22

25

209,00 лв

376,20 лв

25

26

376,20 лв

660,00 лв

26

28

376,20 лв

660,00 лв

28

29

364,10 лв

438,90 лв

29

31

438,90 лв

720,50 лв

31

33

720,50 лв

999,90 лв

33

38

999,90 лв

1519,10 лв

38

-

1107,70 лв

1505,90 лв

36

38

704,00 лв

976,80 лв

38
40

40
-

976,80 лв
1350,80 лв

1350,80 лв
1998,70 лв

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други),
автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари и други
специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от .55,00 лв.
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(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани ремаркета за
превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона е в размер 110,00 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 5,50 лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 7,70 лв.
3. над 37 kW – 11,00 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 27,50 лв.
(12) Данъкът за шейни и превозни средства от категория L7е по Закона за движението по
пътищата е в размер 55,00 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя
в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:
Допустима
максимална маса
Брой оси на
моторното превозно
средство

А) с две оси

Б) с три оси

В) с четири оси

Данък (в лв.)

равна или
повече от

помалка
от

12

13

задвижваща ос/оси с
пневматично или с
окачване, прието за
еквивалентно на
пневматичното
33,00 лв

13

14

67,10 лв

184,80 лв

14

15

184,80 лв

260,70 лв

15

-

260,70 лв

589,60 лв

15

17

67,10 лв

116,60 лв

17

19

116,60 лв

238,70 лв

19

21

238,70 лв

310,20 лв

21

23

310,20 лв

477,40 лв

23
23
25
27
29

25
27
29
-

477,40 лв
310,20 лв
314,60 лв
490,60 лв
778,80 лв

742,50 лв
314,60 лв
490,60
778,80 лв
1155,00 лв

други системи за
окачване на
задвижващата ос/оси
67,10 лв

(14) Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с
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река Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 1,10 лв. за всеки започнат бруто тон;
2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища - в размер 1,10 лв
за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона включително и в размер 0,11 лв. всеки
започнат бруто тон над 40 бруто тона;
3. за един джет - в размер 110,00 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 22,00 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 2,97 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 0,15 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 0,55 лв.за тон максимална
товароносимост.
(15) Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети 22,00 лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;
2. за параплан – 13,20 лв.
3. за делтаплан - 13,20 лв.
4. за мотоделтаплан - 22,00 лв.
5. за свободен балон - 33,00 .лв.
6. за планер - 33,00 лв.
(16) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително, снабдени с действащи
катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“,
„Евро 6“ и „ЕЕV“, определеният по чл. 55 от Закона за местните данъци и такси данък за съответната
година се заплаща с намаление от 40 на сто.
(17) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 KW включително и съответстващи на
екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“ данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите
на „Евро 5“ и „Евро 6“ - с 60 на сто намаление, от определения по чл. 55, ал. 1 и 3 от Закона за местните
данъци и такси данък.
(18) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели,
съответстващи на екологични категории „Евро 3“ и „Евро 4“, данъкът се заплаща с 40 на сто намаление, а
за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6,
7 и 13 от Закона за местните данъци и такси данък.
(19) Екологичните категории „Евро 3“, „Евро 4“, „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ се удостоверяват чрез
предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с определената от
производителя екологична категория.
Патентен данък
Чл.7 Лицата по чл.61 „з” ал.1 от ЗМДТ заплащат годишен патентен данък в размерите и
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по видове патентни дейности, както следва:
Патентни дейности
Гр. Самоков
КК Боровец
Села
1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя
в размер на ... лв. за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди
75.00
200.00
25.00
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация,
включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
5.00
15.00
1.00
1—2 звезди
10.00

30.00

6.00

1—2 звезди

2.00

8.00

1.00

3 звезди

6.00

20.00

3.00

3 звезди
б) заведения за бързо обслужване:

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1—2 звезди
2.00
8.00
1.00
3 звезди
6.00
20.00
2.00
г) кафе-сладкарници
1—2 звезди
2.00
8.00
1.00
3 звезди
10.00
30.00
3.00
д) барове:
— дневни:
2 звезди
10.00
30.00
3.00
3 звезди
24.00
52.00
10.00
— нощни:
14.00
39.00
5.00
2 звезди
3 звезди
36.00
65.00
20.00
е) бюфети, каравани и
100.00
300.00
75.00
павилиони — за обект:
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя в
размер на ...... лв. за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.
10.00
17.00
4.00
4. Платени паркинги — данъкът се определя в размер на ..... лв. за 1 брой място за паркиране
според местонахождението на обекта.
60.00
90.00
20.00
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. според
местонахождението на обекта
360.00
500.00
100.00
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя в размер на
.... лв. според местонахождението на обекта
390.00
540.00
110.00
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя в
размер на .... лв. според местонахождението на обекта:
1000.00
1500.00
700.00
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя в размер на ..... лв. според
местонахождението на обекта.
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60.00
90.00
40.00
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя в размер на .... лв. според
местонахождението на обекта.
480.00
750.00
200.00
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се
определя в размер на ..... лв. за работно място според местонахождението на обекта:
390.00
608.00
132.00
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. на брой
устройство според местонахождението на обекта.
427.00
508.00
224.00
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя в размер на .... лв.
за работно място според местонахождението на обекта.
450.00
630.00
200.00
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя в размер на .... лв. за работно място според
местонахождението на обекта.
260.00
338.00
77.00
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според
местонахождението на обекта.
180.00
313.00
70.00
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението
на обекта.
360.00
438.00
200.00
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя в размер
на ...... лв. според местонахождението на обекта:
650.00
890.00
230.00
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото
обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя в размер на ...
лв. според местонахождението на обекта.
1000.00
1350.00
350.00
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя в размер на ....
лв. според местонахождението на обекта.
260.00
405.00
132.00
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя в размер на .... лв. според местонахождението
на обекта:
325.00
450.00
132.00
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици,
ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя в размер на .... лв. според
местонахождението на
462.00
694.00
174.00
21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя в размер на ... лв. според
местонахождението на обекта.
1800.00
2500.00
600.00
22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя в размер на .... лв. според
местонахождението на обекта.
5200.00
6440.00
3250.00
23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя в размер на .... лв. според
местонахождението на обекта.
1300.00
1680.00
660.00
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя в размер на .... лв.
според местонахождението на обекта.
4550.00
5600.00
2750.00
25. Фотографски услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. според
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местонахождението на обекта.
600.00
750.00
300.00
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими
имоти — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта
700.00
1500.00
200.00
27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя в размер на ... лв. според
местонахождението на обекта.
290.00
340.00
190.00
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини — данъкът се определя в размер на ... лв. според местонахождението на
обекта.
122.00
198.00
71.00
29.Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди,
коминочистачни услуги — данъкът се определя в размер на ... лв. според
местонахождението на обекта.
85.00
98.00
61.00
30. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на... лв.
18 200.00
28 000.00
6 600.00
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се
определя в размер на ... лв. според местонахождението на обекта.
120.00
188.00
60.00
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати,
факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя в размер на ... лв. според
местонахождението на обекта
900.00
995.00
390.00
33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения
според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон,
размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.
171.00
198.00
112.00
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол,
бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е ... лв.
22.00
26.00
10.00
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор е в размер на ... лв., и билярд
— данъкът за маса е в размер на ... лв.
104.00
140.00
55.00
34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на
обекта, както следва:
за 1 кв.м
3.50

4.00

2.00

и за един фитнес уред
715.00
840.00
440.00
35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя в размер на ... лв. на брой
съоръжения според местонахождението на обекта:
325.00
440.00
187.00
36. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на 18.00 лв. на линеен сантиметър
от дължината на млевната линия.
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер на 600.00 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета
750.00 лв. на брой
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б) лодки
в) яхти
г) джетове
д) влакчета
е) файтони
ж) водни ски, водни планери
и сърфове, водни колела,
включително надуваеми,
водни увеселения
з) зимни ски (включително
ски-екипировка), зимни
кънки, сноубордове, шейни
и) въртележки, виенски
колела, блъскащи се колички,
велосипеди и рикши
к) детски колички и
моторчета
л) стрелбища

450.00 лв. на брой
900.00 лв. на брой
900.00 лв. на брой
30.00 лв. на място
75.00 лв. на място
150.00 лв. на брой оборудване

150.00 лв. на брой оборудване
150.00 лв. на място
150.00 лв. на брой
300.00 лв. на брой стрелбище

38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой
моторно превозно средство в следните размери:
475.00 лв.
а) мотопеди, мотоциклети
б) други МПС
950.00 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя в размер на
2000 лв. за брой моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както
следва:
а) комбайн — 330.00 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни
и
самодвижещи се машини —
110.00 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 11.00 лв
Данък върху таксиметров превоз на пътници (в сила от 01.01.2017г.) - /Решение №
498/16.09.2016г./
Чл. 7а. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху
таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров
превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от Закона за местните
данъци и такси.
(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за
регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от
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кмета на община Самоков по Закона за автомобилните превози.
Чл. 7б. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в абсолютна
сума е 600 лв.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно
задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на
таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз
на пътници за съответната година в срока до 31 октомври на предходната година, данъкът се
събира на базата на действащия размер за предходната година.
Чл. 7в. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за
автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за
дължимия данък в общината, за територията на която е издадено разрешението за извършване на
таксиметров превоз на пътници.
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на
данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в
обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от
настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се
подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на
прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
Чл. 7г. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на
община, за територията на която е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на
пътници.
Чл. 7д. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е
издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната
формула:
ДДТГ = ГДТПП х БМ
12
ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по 59б, ал.(l) от
Наредбата;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за
извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде
прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо
внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП х БМ
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за
текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението
за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Чл. 7е. Данъкът по чл. 7б от Наредбата се внася преди получаване на издаденото
разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
Чл. 7ж. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 7д се извършва по писмено искане на
данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Туристически данък
Чл.8 /изм. с Решение №1722/27.01.2011г., изм. с Решение № 585/13.12.2012г./
/1/ С туристически данък се облагат нощувките.
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/2/ Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
/3/ Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на
средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
/4/ Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото
лице към лицето, ползващо нощувка.
/5/ Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с
туристически данък за предходната календарна година.
Чл. 9 (1) /нов с Решение №1722/27.01.2011 г./ /1/ Размера на данъка се определя в граници от
0,40 лв. до 1,00 лв. за всяка нощувка съобразно населените места в общината и категорията на
средствата за подслон и местата за настаняване, както следва:
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
кк. Боровец
гр. Самоков
Всички останали населени места

ЗВЕЗДИ
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5
1,2,3,4,5

Размер на ТД
1,00 лв
0,50 лв
0,40 лв

/2/ Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
/3/ Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца,
следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
Чл.10. /1/ Лицата извършващи хотелиерство, са длъжни да водят регистър на настанените
туристи и за реализираните от тях нощувки.
/2/ Регистърът по ал. 1 съдържа следните реквизити:
1. Регистрационен номер
2. Трите имена на отседналото лице
3. В коя стая е настанено и промени
4. Дата на пристигане на отседналото лице
5. Дата на отпътуване на отседналото лице
6. Брой нощувки на отседналото лице
7. Дата и година на раждане на отседналото лице
8. ЕГН/ЕНЧ на отседналото лице
9. Националност на отседналото лице
10. Начин на плащане
11. Номер на съответния платежен документ
12. Подпис на лицето, което управлява туристическия обект.
/3/ Регистърът се заверява ежемесечно от кмета на общината или от оправомощено от него
длъжностно лице в срок до 15 число на месеца.
Чл.11. /1/ Лицата извършващи хотелиерство, са длъжни ежемесечно до 15-то число на месеца,
следващ месеца, през който са предоставени нощувките, да подадат в Община Самоков, справка декларация по образец, одобрен от кмета на Община Самоков за реализираните нощувки.
/2/ Справките -декларации се подават в два екземпляра и се подписват от лица, упълномощени с
нотариално заверено пълномощно.
/3/ Подаването на справката -декларация се отразява с входящ номер и дата, като единия от
екземплярите се връща на подателя.
Чл. 12 Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 10, ал. 2 от Закона
за туризма.”
§ 5. Наредбата влиза в сила от 01.01.2013г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
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и е приета с Решение № 1697/23.12.2010 година по протокол №38/23.12.2010 г. на ОбС –
Самоков, допълнена с Решение №1698/23.12.2010 г. и №1722/27.01.2011 г. и Решение
№28/22.12.2011 г.; и влиза в сила от 01 януари 2011 г , с изключение на чл. 18, който влиза в сила
от 01 февруари 2011 година и отменя Наредба № 13 за определяне размера на местните данъци
през 2008 година, приета с Решение на ОбС №65/31.01.2008 г., допълнена и изменена с Решение
№710/29.01.2009 г. и Решение № 1113/17.12.2009г. на Общински съвет –Самоков, Решение №
585/13.12.2012г., Решение № 1157/18.12.2013г.
§ 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Самоков влиза в сила от 1 януари 2016г.
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 13 за определянето размера на
местните данъци на територията на Община Самоков е приета с Решение № 27, взето с протокол
№ 3 от 17.12.2015г., допълнена с Решение № 498/16.09.2016г., изм. с Решение № 683/22.12.2016г.
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