ПРОЕКТ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
ГАБРОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ ЗМДТ
§ 1. Изменя се чл. 10, ал. 1, т. 2, както следва:
т. 2. по банков път.
§ 2. Създава се нова т. 4 в чл. 10, ал. 1, както следва:
т. 4 чрез електронно плащане.
§ 3. Изменя се чл. 32, ал. 4, както следва:
(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства:
1. придобити преди първоначалната им регистрация за движение в страната;
2. за които приобретателят е в чужбина и за които няма последваща регистрация за
движение в страната;
3. с прекратена регистрация на основание тотална щета и за които няма последваща
регистрация за движение от нов приобретател в страната.
§ 4. Създава се нова т. 5 в чл. 40, ал. 2, както следва:
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от ЗМДТ.
§ 5. Допълва се чл. 40, ал. 3, както следва:
(3) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1,
декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище,
притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За
превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният
срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на
превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от ЗМДТ,
като в случай че същата не е подадена в посочения срок, служител на
общинската администрация образува служебно партида за превозното средство
въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.
§ 6. Допълва се чл. 48, ал. 1, т. 2, както следва:
т. 2 лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с
изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно
придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
§ 7. Изменя се чл. 57, ал. 5, както следва:
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 31 януари на всяка година за
предоставените нощувки през предходната календарна година.
§ 8. Изменя се и се допълва чл. 58, ал. 1, както следва:
(1) Размерът на данъка се определя за всяка нощувка, съобразно населените места в
общината и категорията или регистрацията на местата за настаняване, съгласно
определените размери в приложение № 7.

§ 9. Допълва се б. „а“ на I. Места за настаняване от Приложение № 7 към
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община
Габрово, както следва:
а/ категория 1 звезда и регистрираните места за настаняване - 0,40 лв. за нощувка;
§ 10. Създават се Преходни и заключителни разпоредби към Наредбата за определяне
размера на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2
и 3 от ЗМДТ, приети с Решение №.............. на Общински съвет Габрово, както следва:
§ 1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера
на местните данъци на територията на община Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от
ЗМДТ влиза в сила, считано от 01.01.2022 г.

МОТИВИ
ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА
НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГАБРОВО, СЪГЛАСНО ЧЛ. 1, АЛ. 2 И 3 ОТ
ЗМДТ
I. Причини, които налагат приемане на Наредба за изменение и допълнение на
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община
Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ:
От приемането на последните промени в Наредба за изменение и допълнение
на Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община
Габрово, съгласно чл. 1, ал. 2 и 3 от ЗМДТ до настоящия момент настъпиха
нормативни изменения, което обуславя необходимостта от актуализация на същата.
В основната си част промените касаят привеждане в съответствие на текстовете
на наредбата с измененията в Закона за местните данъци и такси.
Другото предложение за промяна е свързано с изменение в Закона за туризма и
Наредбата за изискванията към категоризираните места за настаняване и
заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за
условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости, тъй
като за стаите за гости и апартаментите за гости отпадна изискването за
категоризация и за същите бе въведен регистрационен режим. В съответствие с тези
промени е изменен и Закона за местните данъци и такси.
Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне
на местните данъци на територията на Община Габрово предвижда привеждането ѝ в
съответствие с нормативните актове от по-висока степен, без това да води до промяна
на размера на определените размери на туристическия данък.
II. Цели, които се поставят:
С приемането на настоящите предложени изменения се цели привеждане на
текстовете от Наредбата в съответствие със Закона за местните данъци и такси.
III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Не са необходими финансови и други средства за прилагането на предложените
изменения в Наредбата.
IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има
такива:
- чрез прилагането на измененията в Наредбата ще бъде постигната равнопоставеност
между данъчно-задължените лица;
- туристически данък се събира както за категоризирани така и за регистрирани
обекти по Закона за туризма ;
- ще се предостави възможност на данъчно задължените лица да подават годишната
декларация за облагане с туристически данък до 31 януари.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз:
Проектът за изменение на подзаконовия нормативен акт е съобразен с действащия
към момента Закон за местните данъци и такси, който от своя страна е в съответствие
с Европейското законодателство.

