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ДО  
Д-Р МАРИЯ ДИМИТРОВА 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ  
СЪВЕТ - СИЛИСТРА  

 
Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от  
д-р Юлиян Найденов Найденов  

Кмет на Община Силистра 
  

Относно: Изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на 

местните данъци в Община Силистра  

 
 
УВАЖАЕМА  Д-Р ДИМИТРОВА,  
 

Във връзка с актуализация на действащата нормативна уредба съгласно  

настъпилите  поправки, изменения и допълнения в ЗМДТ, обнародвани в  ДВ бр. 96 
от 6 декември 2019 г. и ДВ бр. 102 от 31 декември 2019 г. е налице необходимост от 

изменения и допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните 

данъци в Община Силистра.  

 

Необходимите промени във връзка с актуализацията са както следва: 

 

Било Става 
Чл. 5а, (1) т. 6. мерки за обезпечаване и 

събиране на вземанията по този закон; 
Чл. 5а, (1) т. 6. (Отм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 

Чл. 6. (1) (Изм. Решение № 977 от 

31.01.2019 г. на Общински съвет – 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) С 

данък върху недвижимите имоти се 

облагат разположените на територията 

на общината поземлени имоти, 

сгради и самостоятелни обекти в сгради 

в строителните граници на населените 

места и селищните образувания, както и 

поземлените имоти извън тях, които 

според подробен устройствен план 

имат предназначението по чл. 8, т. 1 от 

Закона за устройство на територията. 

Чл. 6. (1) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) С 

данък върху недвижимите имоти се облагат 

разположените на територията на страната сгради и 

самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените 

имоти, разположени в строителните граници на 

населените места и селищните образувания, и 

поземлените имоти извън тях, които според подробен 

устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.1 от 

Закона за устройство на територията и след промяна на 

предназначението на земята, когато това се изисква 

по реда на специален закон. 

Чл. 10. (2) (Нова - Решение № 977 от 

31.01.2019 г. на Общински съвет - 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) Не се 

подават данъчни декларации за 

Чл. 10. (2) (Доп. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.)  
Не се подават данъчни декларации за облагане с 

годишен данък за 
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облагане с годишен данък за 

новопостроените сгради, подлежащи на 

въвеждане в експлоатация по реда на 

Закона за устройство на територията. 

Необходимите данни за определяне на 

данъка на новопостроените сгради 

и/или на самостоятелни обекти в тях се 

предоставят на служителите по чл. 

5, ал. 1 от възложителя на строежа след 

завършването на сградата в груб 

строеж по образец, определен от 

министъра на финансите. 

(7) (Нова - Решение № 977 от 

31.01.2019 г. на Общински съвет - 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) 

Подадената декларация от един 

съсобственик, съответно ползвател, 

ползва останалите съсобственици или 

ползватели. 

новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в 

експлоатация по реда на Закона за 

устройство на територията. Необходимите данни за 

определяне на данъка на новопостроените 

сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се 

предоставят на служителите по чл.5, ал.1 от 

възложителя на строежа в двумесечен срок след 

завършването на сградата в груб строеж по 

образец, определен от министъра на финансите. 

(7) (Доп. - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.)  Подадената 

декларация от един съсобственик съответно ползвател, 

ползва останалите съсобственици или ползватели. 

Подадените данни по ал. 2 от един възложител 
ползват останалите възложители. 

Чл. 14. (2) При поискване от 

служителите на общинската 

администрация на данни и 

доказателствен материал за имотно 

състояние (копия от карти и 

планове, компютърни модели, регистри 

и други) съответните служби на 

бюджетна издръжка са длъжни да ги 

предоставят безвъзмездно в 7-дневен 

срок. 

Чл. 14. (2) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
При поискване от служителите на общинската 

администрация на данни и доказателствен материал за 

имотно състояние (копия от карти и планове, 

компютърни модели, регистри и други) съответните 

административни органи са длъжни да ги предоставят 

безвъзмездно в 7-дневен срок 

Чл. 17. (4) При липса на счетоводни 

данни данъчната оценка се определя от 

служител на общинската 

администрация за сметка на данъчно 

задълженото лице. В тези случаи 

служителят на общинската 

администрация може да ползва и вещи 

лица. 

Чл. 17. (4) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
При липса на счетоводни данни данъчната оценка 

се определя от служител на общинската администрация 

за сметка на данъчно задълженото лице. 

Данъчната оценка се определя от служител на 

общинската администрация и при наличие на 

счетоводни данни, определени в нарушение на 

приложимото счетоводно законодателство. 

Определянето на данъчната оценка се извършва по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс. 
Чл. 32. (2) (Нова - Решение № 977 от 

31.01.2019 г. на Общински съвет - 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) На 

основата на данъчната оценка, 

послужила за определяне на данъка по 

ал. 1, служителят в общинската 

администрация определя дължимия 

годишен данък и го съобщава на 

всеки наследник или заветник. 

Чл. 32. (2) (Отм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 

Чл. 38. (4) (Изм. Решение – 636/2009) 

Алинея 1 не се прилага за моторни 

превозни средства, които не се 

регистрирани за движения в страната. 

Чл. 38. (4) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, 

придобити преди първоначалната им регистрация за 
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движение в страната. 
Чл. 42. (1) т. 4. даренията за 

юридическите лица с нестопанска цел, 

които получават субсидии от 

централния бюджет, и юридическите 

лица с нестопанска цел, регистрирани в 

централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел, за 

осъществяване на общественополезна 

дейност за получените и 

предоставените дарения; 

Чл. 42. (1) т. 4. (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
даренията за юридическите лица с нестопанска цел, 

които получават субсидии от централния бюджет, и 

юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване 

на общественополезна дейност за получените и 

предоставените дарения; 

Чл. 43 (3) (Отм. - Решение № 977 от 

31.01.2019 г. на Общински съвет - 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) 

(4) (Отм. - Решение № 977 от 31.01.2019 

г. на Общински съвет - 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) 

Чл. 43.(3) (Нова - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
При безвъзмездно придобиване на имущество, с 

изключение на случаите по ал. 2, лицата, получили 

имущество, подават декларация за облагането му с данък 

и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването 

му. 

(4) (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) Декларация 

по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 38, ал. 5 и 6 и чл. 
42, ал.1, т.5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени 

дарения от юридически лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност. 

Чл. 48. (3) т. 5. (Отм. - Решение № 977 

от 31.01.2019 г. на Общински съвет - 

Силистра, в сила от 01.01.2019 г.) 

(4) (Изм. - Решение № 1332 от 

26.02.2015 г. на Общински съвет – 

Силистра, предишна ал.1) 

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. 27. 

(7) Служителят на общинската 

администрация може да изисква 

документи, удостоверяващи факти и 

обстоятелства, имащи значение за 

данъчното облагане. При кражба и 

унищожаване на превозно средство, 

данъчно задълженото лице представя 

документ от компетентен орган, 

удостоверяващ съответното 

обстоятелство. 

Чл. 48. (3) т. 5 (Нова - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) са 

налице основания за ползване на данъчни облекчения по 

чл. 53, ал. 4. 

 
(4) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
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. 27, 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. 
 
(7) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) Служителят 

на общинската администрация може да изисква 

документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, 

имащи значение за данъчното облагане. 
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Чл. 56. Физическо лице, включително 

едноличен търговец, което 

извършва дейности, посочени в 

приложение № 1(патентни дейности) се 

облага с годишен патентен данък за 

доходите от тези дейности, при 

условие че, оборотът на лицето за 

предходната година не превишава 50 

000 лв. 

Чл. 56. (Изм.  доп. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Физическо лице, включително едноличен търговец, 

което извършва дейности, посочени в приложение № 1 

(патентни дейности), се облага с годишен патентен 

данък за доходите от тези дейности, при условие че: 

1. оборотът на лицето за предходната година не 

превишава 50 000 лв., и 

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. 

 
Чл. 57. (1) Когато в рамките на 12 

последователни месеца едно 

физическо лице е прекратило патентна 

дейност и/или е образувало ново 

предприятие, което извършва патентна 

дейност, и сумарният оборот на 

двете предприятия е повече от 50 000 

лв. за 12 последователни месеца, за 

новообразуваното предприятие не се 

прилага чл. 1. В този случай за 

текущата данъчна година 

новообразуваното предприятие се 

облага по общия ред на Закона за 

данъците върху доходите на 

физическите лица. 

 (4) По искане на лицето общината 

издава удостоверение за 

дължимия размер на патентния данък, 

за което не се заплаща патентен 

данък. 

 

Чл. 57 (1) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Когато в рамките на 12 последователни месеца едно 

физическо лице е прекратило патентна дейност и/или е 

образувало ново предприятие, което извършва патентна 

дейност, и сумарният оборот на двете предприятия е 

повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за 

новообразуваното предприятие не се прилага чл. 56. В 

този случай за текущата данъчна година 

новообразуваното предприятие се облага по общия ред 

на Закона за данъците върху доходите на физическите 

лица. 

(4) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) По искане на 

лицето общината издава удостоверение за дължимия 

размер на патентния данък, за което не се заплаща такса. 
 

Чл. 58. (6) При прехвърляне на 

предприятието на едноличен търговец и 

продължаване на дейността 

приобретателят дължи данък от 

тримесечието, следващо тримесечието 

на прехвърлянето, а прехвърлителят 

включително за тримесечието на 

прехвърлянето и за дейностите, 

посочени в т. 1 и т. 2 на приложение 

№4. 

Чл. 58. (6) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
При прехвърляне на предприятието на едноличен 

търговец и продължаване на дейността приобретателят 

дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието 

на прехвърлянето, а прехвърлителят включително 

за тримесечието на прехвърлянето и за дейностите, 

посочени в т. 1 и т. 2 на приложение №1. 

Чл. 59. (1) т. 4. лицата, които използват 

работно място за обучение на чираци 

по 

смисъла на Закона за занаятите и 

извършват патентна дейност от 

посочените в т. 10, 12 и 13 на 

приложение № 1, заплащат 50 на сто от 

определения патентен данък за 

съответното работно място; 

намалението 

Чл. 59. (1) т. 4. (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
лицата, които използват работно място за обучение на 

чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват 

патентна дейност от посочените в т. 10, 12 и 13 на 

приложение № 1, заплащат 50 на сто от 

определения патентен данък за съответното работно 

място; намалението се ползва, при условие че към 

декларацията по чл. 60 е приложено копие от 

удостоверението за вписване в регистъра на чираците, 
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се ползва, при условие че към 

декларацията по чл. 61н е приложено 

копие 

от удостоверението за вписване в 

регистъра на чираците, издадено от 

съответната регионална занаятчийска 

камара. 

(2) Независимо от чл. 61л, ал. 4 

данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се 

ползва за цялата данъчна година, през 

която настъпва неработоспособността 

или изтича срокът на валидност на 

решението. 

издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара. 

(2) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) Независимо 

от чл. 58, ал. 4 данъчното облекчение по ал. 1, т. 1 се 

ползва за цялата данъчна година, през която настъпва 

неработоспособността или изтича срокът на валидност 

на решението. 

Чл. 60. (4) Лицата подават данъчна 

декларация по ал. 1 и за възникването 

на обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 

през съответния период. Данъчната 

декларация се подава в срок до края на 

месеца, следващ месеца, през който са 

възникнали обстоятелствата по чл. 61и, 

ал. 1 и 2. 

Чл. 60. (4) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Лицата подават данъчна декларация по ал. 1 и за 

възникването на обстоятелствата по чл. 57, ал. 1 и 2 през 

съответния период. Данъчната декларация се подава в 

срок до края на месеца, следващ месеца, през който са 

възникнали обстоятелствата по чл. 57, ал. 1 и 2. 

Чл. 61. (2) Когато възникне задължение 

за внасяне на патентния данък през 

годината, дължимата част от данъка за 

текущото тримесечие се внася в 7- 

дневен срок от датата на подаване на 

декларацията по чл. 61н, а когато 

декларация не е подадена - в 7-дневен 

срок от изтичане на срока за 

подаването й. 

Чл. 61. (2) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Когато възникне задължение за внасяне на патентния 

данък през годината, дължимата част от данъка за 

текущото тримесечие се внася в 7- дневен срок от датата 

на подаване на декларацията по чл. 60, а когато 

декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане 

на срока за подаването й. 

Чл. 61б. (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. 61б. (2) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Размерът на дължимия данък за календарния месец 
се определя от служител на общинската 
администрация въз основа на данни от Единната 
система за туристическа информация, поддържана от 
Министерството на туризма, като броят на 

предоставените нощувки за месеца се умножи по 

размера на данъка по ал. 1. 

(3) (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Министерството на туризма непосредствено след 

изтичане на календарния месец, както и след изтичане на 

текущата година, предоставя автоматизирано по 

електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за 

туристическа информация чрез системата за обмен на 

информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а. 
(6) (Нова - Решение № ….. от ……. г. на Общински 
съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) Данните по 

ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на 

общините в срок до три дни след получаването им от 

Министерството на туризма: 

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана 
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връзка между системата за обмен на информация, 

поддържана от Министерството на финансите в 

изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за 

администриране на местните данъци и такси на 

съответната община, или 

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната 

община до получената информация от Единната система 

за туристическа информация. 
(7)  (Предишна ал. 3 - Решение № ….. от ……. г. на 
Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 г.) 
Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно 

задължените лица до 15-о число на месеца, следващ 

месеца, през който са предоставени нощувките. 
 

Приложение 1 (Изм. и доп. с Решение 

№ 977 на ОбС Силистра от 31.01.2019 

г.)Видове патентни дейности и 

годишни размери на данъка  

 

т.1. Средства за подслон и места за 

настаняване с не повече от 20 стаи - 

данъкът се определя за стая според 

местонахождението на обекта: 

1 и 2 звезди 75 лв. 

Приложение 1 (Изм. и доп. - Решение № ….. от ……. г. 
на Общински съвет – Силистра в сила от 01.01.2020 
г.) 
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка  

 

т.1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, 
категоризирани една или две звезди или 
регистрирани по Закона за туризма - данъкът се 
определя за стая според местонахождението на 
обекта: 
 1 и 2 звезди 75 лв. 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е:  
 

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, във връзка чл.1, ал.2 от ЗМДТ, във 

връзка с чл.76, ал. 3 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс приема 

Наредба за изменения и допълнения на Наредбата за определяне и 

администриране на местните данъци в Община Силистра, както следва: 

§1. В чл. 5а ал. 1 т. 6 се отменя. 

§ 2. В чл. 6 ал. 1 се изменя така: 

 „(1) (Изм. - Решение № ….. от ……. г. на Общински съвет – Силистра в сила от 

01.01.2020 г.) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на 

територията на страната сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и 

поземлените имоти, разположени в строителните граници на населените места и 

селищните образувания, и поземлените имоти извън тях, които според подробен 

устройствен план имат предназначението по чл. 8, т.1 от Закона за устройство на 

територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се 

изисква 

по реда на специален закон.“ 

§3. В чл. 10: 

а) в ал. 2, изречение второ след думите „възложителя на строежа“ се добавя 

„в двумесечен срок“; 
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б) в ал. 7 се създава изречение второ: „Подадените данни по ал. 2 от един 

възложител ползват останалите възложители.“ 

 
§4. В чл. 14, ал. 2 думите „служби на бюджетна издръжка“ се заменят с          

„административни органи“. 

 
§5. В чл. 17 ал. 4 се изменя така: 

„(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител 

на общинската администрация за сметка на данъчно задълженото лице. 

Данъчната оценка се определя от служител на общинската администрация и 

при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение на приложимо- 

то счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва 

по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 

 
§6. В чл. 32 ал. 2 се отменя. 

 

§7. В чл. 38 ал. 4 се изменя така: 

„(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, придобити преди 

първоначалната им регистрация за движение в страната.“ 

 

§8. В чл. 42, ал. 1, т. 4 се изменя така: 

  „4. даренията за юридическите лица с нестопанска цел, които получават 

субсидии от централния бюджет, и юридическите лица с нестопанска цел за 

осъществяване на общественополезна дейност за получените и предоставените 

дарения;“ 

 
§9. В чл. 43 се създават нови ал. 3 и 4: 

„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите 

по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с 

данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му. 

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 38, ал. 5 и 6 и чл. 42, ал.1, 

т.5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с 

нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.“ 

 
§10. В чл. 48: 

а) в ал. 3 се създава нова т. 5: 

„5 са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 53, ал. 4.“; 

б) в ал. 4 изречение трето се изменя така: 

„При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава 

в срока по чл. 27, 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.“; 

 в) в ал. 7 изречение второ се заличава. 

 

 §11. В чл. 56 се изменя така: 
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 „чл. 56. Физическо лице, включително едноличен търговец, което 

извършва дейности, посочени в приложение № 1 (патентни дейности), се облага 

с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че: 

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и 

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.“ 

 

§12. В чл. 57: 

а)  в ал. 1 думите „чл. 1“ се заменят с „чл. 56“ 

б)  в ал. 4 думите „патентен данък“ се заменят с „такса“. 

 

§13. В чл. 58 ал.6 думите „приложение №4“ с заменят с „приложение №1“  

 
§14. В чл. 59: 

а) в ал. 1 т. 4 думите „чл. 61н“ се заменят с „чл. 60“ 

б) в чл. 2 думите „чл. 61л“ се заменят с чл. 58“ 

 

§15. В чл. 60 ал. 4 в изречение първо и второ думите „чл. 61и“ се заменят с „чл. 

57“. 

 
§16. В чл. 61 ал. 2 думите „чл. 61н“ се заменят с „чл. 60“ 

 

§17. В чл. 61б: 

а)  алинея 2 се изменя така: 

„(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от 

служител на общинската администрация въз основа на данни от Единната 

система за туристическа информация, поддържана от Министерството на 

туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по 

размера на данъка по ал. 1.“; 

б) създава се нова ал. 3: 

„(3) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на 

календарния месец, както и след изтичане на текущата година, предоставя 

автоматизирано по електронен път на Министерството на финансите 

необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез 

системата за обмен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а.“; 

в) създава се ал. 6: 

„(6) Данните по ал. 3 се предоставят от Министерството на финансите на 

общините в срок до три дни след получаването им от Министерството на 

туризма: 

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата 

за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в 

изпълнение на чл. 5а, и софтуерния продукт за администриране на местните 

данъци и такси на съответната община, или 
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2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до 

получената информация от Единната система за туристическа 

информация.“; 

г) досегашната ал. 3 става ал. 7. 

 

§18. В приложение № 1 т. 1 се изменя така: 

„1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи, категоризирани една или 

две звезди или регистрирани по Закона за туризма – данъкът се определя за 

стая според местонахождението на обекта: 1 и 2 звезди 75 лв.“ 
 

С уважение, 
  
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
Кмет на Община Силистра 

 
Съгласували:  
 

Ростислав Павлов, секретар на Община Силистра 

 

Д-р Мирослав Тодоров, Зам.-кмет „Финанси и икономика“ 

 
Мирослав Калинов, Директор на дирекция „Финанси“ 

 

Николай Николов, Директор на дирекция „Правна“ 

 
Изготвил:  
Красен Костадинов, Началник на отдел МДТ 


