
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ПРИМОРСКО

Шьщ

П Р Е Д Л  О Ж Е Н И Е

от Миглена Барцулева -  Председател на Общински съвет-Приморско и 
Златин Бодуров -  Председател на ПК по законност и нормативна уредба 

относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определяне размера на местните данъци на територията на община

Приморско

С всяка изминала година летният туристически сезон става все по- 
кратък. Собствениците на хотели и места за настаняване се справят все по- 
трудно с многобройните си разходи и намаляващият брой на туристите. 
Считам,че Общински съвет-Приморско може да ги облекчи не малко като 
приеме намаление на размера на туристическия данък.

След направен анализ на изпълнението на бюджета на община 
Приморско относно събираемостта на туристическият данък,считам че 
намаляването му ще доведе както до по-високата му събираемост,така и до 
обхващане на по-малките места за настаняване,част от които все още трудно 
или изобщо не плащат данъка.

Измененията касаят всички категории средства за подслон и места за 
настаняване в гр.Приморско и гр.Китен.

Предвид гореизложеното и на основание чл.21,ал.1,т.23 и ал.2 от 
ЗМСМА и чл.61т от ЗМДТ предлагам Общински съвет - Приморско да вземе 
следното

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Р Е Ш Е Н И Е :

Общински съвет-Приморско приема Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията 
на община Приморско



Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера 
на местните данъци на територията на община Приморско

§.1 Чл.58,аи.1 се изменя по следният начин:

Чл. 58 (1) За средствата за подслон и местата за настаняване размерът на 
данъка се определя за всяка нощувка съобразно населените места в 
общината и категорията на средствата за подслон и местата за настаняване 
по групи, както следва:

Група Населени места Категория на средствата за подслон и 
места за настаняване и размер на 

данъка за нощувка
I. за гр.Приморско 

за гр.Китен
Категория 1 звезда -  0,30 лв. за нощувка 
Категория 2 звезди -0,30 лв. за нощувка 
Категория 3 звезди -0,30 лв. за нощувка 
Категория 4 звезди -0,50 лв. за нощувка 
Категория 5 звезди -0,50 лв. за нощувка

11. за с~Ясна поляна 
■за е.Ново Паничарево 
за с. Веселие 
за с.Писменово

Категория 1 звезда -  0,20 лв. за нощувка 
Категория 2 звезди -0,20 лв. за нощувка 
Категория 3 звезди -0,30 лв. за нощувка 
Категория 4 звезди -0,30 лв. за нощувка 
Категория 5 звезди -0,40 лв. за нощувка

§.2 Наредбата влиза в сила от 01.01.2015г.



Мотиви

към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на община Приморско

Мотивите за предложението за приемане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Приморско са все по- краткият туристически 
сезон,облекчаване на собствениците на средства за подслон и места за 
настаняване,които се справят все по-трудно с многобройните си разходи и 
намаляващият брой на туристите. След направен анализ на изпълнението 
на бюджета на община Приморско относно събираемостта на 
туристическият данък,преценка че намаляването му ще доведе както до 
по-високата му събираемостдака и до обхващане на по-малките места за 
настаняване,част от които все още трудно или изобщо не заплащат данъка.

Измененията касаят всички категории средства за подслон и места за 
настаняване в гр.Приморско и гр.Китен.


