
ОБЩИНА СУХИНДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

на основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове

Относно: Изменение  и  допълнение  на  Наредбата  за  определянето  и
администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услугите,  предоставяни  в
община Сухиндол

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ
задължението за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел
информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, в
едномесечен  срок  от  публикуването  на  настоящото  съобщение  на  интернет
страницата на общината, считано от 01.07.2022г. може да депозирате писмено
вашите  предложения  и  становища,  относно  така  изготвения  проект  за
изменение  на  Наредбата  за  определянето  и  администрирането  на  местните
такси  и  цени  на  услугите,  предоставяни  в  община  Сухиндол,  в  рамките  на
работното време от 8,30 до 17,30 часа.

На  основание  чл.28,  ал.2  от  Закона  за  нормативните  актове  Ви
предоставяме следните мотиви за изменение и допълнение на Наредбата:

1.  Причини  и  мотиви  за  приемане  на  изменение  и  допълнение  в
наредбата 

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата  за  определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Сухиндол е  изготвен във  връзка  с  публикувани  изменения  на  Закона  за
корпоративното  подоходно  облагане  в  ДВ,  бр.17  от  01.03.2022г.,  касаещи
промени  в  Закона  за  местни  данъци  и  такси  /ЗМДТ/  и  Закона  за
предучилищното и училищно образование /ЗПУО/. 

Съгласно чл.6, ал.1 от ЗМДТ в буква „в“ думите „детски ясли“ и „детски
градини“ се заличават,  буква „г“ отпада и чл.81 се отменя. Съгласно ЗПУО
чл. 283, ал.1,т.10 и ал.9,10 и 11 и чл.298, ал.2,3 и 4 се отменят.

Във връзка с тези промени отпада събирането на такси за детски ясли и
детски  градини.  С  публикуването  на  ЗДБРБ  за  2022г.  /ДВ,  бр.18  от
04.03.2022г./ е въведен нов норматив за издръжка на дете в детска ясла или в
детска градина, включващ компенсиране отпадането на съответните такси по
ЗМДТ.

В  проекта  за  изменение  и  допълнение  на  Наредбата  е  включено  и
изменението на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма /
Постановление №118 от 01.04.2021г. на Министерски съвет, обн. В ДВ бр.28
от 06.04.2021г./   



            2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения
на наредбата

Наредбата  да  бъде  приведена  в  съответствие  с  българското
законодателство и уредбата на обществените отношения в нормативните актове
от по-висок ранг: Закона за местни данъци и такси, Закона за предучилищното
и училищното образование и Закона за туризма. 

           3.  Очаквани резултати от  приемане  на  предлаганите  изменения и
допълнения на наредбата

       Резултатите,  които  се  очакват  от  прилагането  на  измененията  и
допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси  и  цени на  услугите,  предоставяни  в  община  Сухиндол  се  свеждат  до
постигане на целите, наложили приемането на същата.

 Уреждане  на  условията  за  подпомагане  на  родителите  и  отпадане  на
задължението им да заплащат дължимите такси 

 Синхронизиране  на  Наредбата  в  съответствие  с  Тарифата  за  таксите,
които се заплащат по Закона за туризма

            4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

          За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата
не са необходими допълнителни финансови и други средства. Компенсирането
на  общинските  приходи  от  досега  събираните  такси  от  родителите  ще  се
осъществява от държавата.

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото
на Република България

Предлаганият проект на изменение и допълнение на   Наредбата  е  с
правно основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА в съответствие с  принципите на
Европейската  харта за местно самоуправление, Европейска харта за
регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани
с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове с тях.

Предвид на гореизложеното, предложението за изменение и допълнение
на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услугите, предоставяни в община Сухиндол, е както следва:

1. В член 2, ал.1, т.3  се правят следните изменения :
Било:

      За  ползване  на  детски  ясли,  детски  кухни,  детски  градини,  лагери,
общежития и социални услуги, финансирани от общинския бюджет;



Става:

За  ползване  на  детски  кухни,  лагери,  общежития  и  социални  услуги,
финансирани от общинския бюджет;

2. Член 2, ал.1, т.4 се отменя.

3. В наименованието на Раздел III думите „детски ясли и детски градини“ се
заличават.

4. В  член 15, ал.5 се правят следните изменение: „31 октомври“ се заменя с
„до края на предходната година“.

5. В член 15, ал.8  изречение второ се заменя : 
Било:  Месечният  разход  на  електроенергия  и  вода  не  трябва  да
надвишава съответно 50 киловата за електроенергия и 1 куб. м. за водата.
Става: Годишното потребление на  електроенергия  не трябва да надхвърля
100  кВтч (киловата) и 5 кубически метра питейна вода.

6. В член 15, ал.8  изречение трето се заменя : 
Било: При констатирано ползване на имота, таксата се събира в годишен
размер  пропорционално  върху  данъчната  оценка  на  имота,  като  се
приспадат  внесените  вече  суми  за  годината  и  се  начислява  лихва  на
преизчислената такса
Става:  При констатирано  ползване  на  имота,  таксата  се  събира  в  пълен
размер, а на лицето подало декларацията се налага глоба.

7. Член 22 се отменя.

8. В чл.35 в таблицата за категоризиране на туристическите обекти  се правят
следните изменения: 

Било:

Категоризиране на туристически обекти

№ Вид на обекта Срок Такса

1.

204
7

Места  за  настаняване  клас  А  –  хотели,
мотели и др. 

до 30 стаи

от 31 до 150 стаи

от 151 до 300 стаи

от 301 до 500 стаи

над 500 стаи

3 месеца

500,00 лв.

1200,00 лв.

1900,00 лв.

2800,00 лв.

5000,00 лв.



2.

204
7

Места  за  настаняване  клас  Б  –  семейни
хотели, хостели и др. 

до 20 стаи

от 21 до 40 стаи

от 41 до 60 стаи

от 61 до 100 стаи

над 100 стаи

3 месеца

200,00 лв.

400,00 лв.

940,00 лв.

2000,00 лв.

4000,00 лв.

3.

204
7

Места  за  настаняване  клас  Б  –  стаи  за
гости, апартаменти за гости, къщи за гости
и др. 

за едно легло

за  паркомясто  за  автомобил/  каравана/
кемпер в къмпинг

за място на палатка в къмпинг

3 месеца

10,00 лв. на легло

10,00 лв. на брой

10,00 лв. на брой

4.

208
8

Заведения  за  хранене  и  развлечения
(самостоятелни или прилежащи към места
за настаняване)

до 20 места за сядане

от 21 до 50 места за сядане

от 51 до 150 места за сядане

от 151 до 300 места за сядане

над 300 места за сядане

3 месеца

150,00 лв.

250,00 лв.

800,00 лв.

1500,00 лв.

2000,00 лв.

Потвърждаване на категориите на туристически обекти

5.

208
9

Места  за  настаняване  клас  А  –  хотели,
мотели и др. 

до 30 стаи

от 31 до 150 стаи

от 151 до 300 стаи

от 301 до 500 стаи

3 месеца

450,00 лв.

1000,00 лв.

1700,00 лв.

2500,00 лв.



над 500 стаи 4500,00 лв.

6. Места  за  настаняване  клас  Б  –  семейни
хотели, хостели и др. 

до 20 стаи

от 21 до 40 стаи

от 41 до 60 стаи

от 61 до 100 стаи

над 100 стаи

3 месеца

180,00 лв.

360,00 лв.

850,00 лв.

1800,00 лв.

3600,00 лв.

7. Места  за  настаняване  клас  Б  –  стаи  за
гости, апартаменти за гости, къщи за гости
и др. 

за едно легло

за  паркомясто  за  автомобил/  каравана/
кемпер в къмпинг

за място на палатка в къмпинг

3 месеца

9,00 лв. на легло

9,00 лв. на брой

9,00 лв. на брой

8. Заведения  за  хранене  и  развлечения
(самостоятелни или прилежащи къмместа
за настаняване)

до 20 места за сядане

от 21 до 50 места за сядане

от 51 до 150 места за сядане

от 151 до 300 места за сядане

над 300 места за сядане

3 месеца

130,00 лв.

230,00 лв.

720,00 лв.

1400,00 лв.

1800,00 лв.

9.

205
0

Прекратяване  на  категорията  на
туристически  обект  по  искане  на
собственика 

7 дни Безплатно

10. За изработване на нова табела от 
категорийната символика при захабяване 
на издадената 

1 месец 50.00 лв.

11. Вписване на промени в обстоятелствата за 
категоризирани заведения за хранене и 

1 месец



204
8

развлечения и издаване на ново 
удостоверение

150,00 лв.

12.

200
8

Вписване на промени в обстоятелствата за 
категоризирани заведения за хранене и 
развлечения без издаване на 
удостоверение

1 месец 50,00 лв.

13.

212
3

Издаване на удостоверение за категория 
на туристически обект - дубликат

1 месец 100,00 лв.

Става:

№ Наименование на услугата Срок Такса
1. За разглеждане на 

документите за 
категоризиране на места за 
настаняване клас А – хотели 
до 2 звезди и мотели всички 
категории 

3 месеца а) до 30 стаи - 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;
д) над 500 стаи - 2250 лв.;

2. За разглеждане на 
документите за  
категоризиране на места за 
настаняване клас Б - семейни 
хотели, хостели, пансиони и 
почивни станции:

3 месеца а) до 20 стаи - 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 600 лв.;
д) над 100 стаи - 1750 лв;

3. За разглеждане на документи 
за категоризиране на места за 
настаняване клас Б - къщи за 
гости, бунгала и къмпинги:

3 месеца а) къщи за гости-за едно легло - 10 лв. 
на легло;
б) бунгала за едно легло- 8лв. на легло 
в)за паркомясто за 
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 
5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 4. За разглеждане на 

документите за 
категоризиране на заведения 
за хранене и развлечения 
(самостоятелни или
прилежащи към места за 
настаняване):-ресторанти, 
заведения за бързо 

3 месеца а) до 20 места за сядане - 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 
125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 
250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане - 400 
лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане- 600лв.
е) от 251 до 300 места за сядане – 700лв.5.

2047

За вписване в НТР на места за 
настаняване клас А- хотели,  
мотели и вили:

а) до 30 стаи - 200 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 500 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 1250 лв.;
д) над 500 стаи - 2250 лв.;



6.

2047

За вписване в НТР на места за 
настаняване клас Б- семейни 
хотели, хостели, пансиони и 
почивни станции:

а) до 20 стаи - 100 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 175 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 370 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 600 лв.;
д) над 100 стаи - 1750 лв;

7.

2047

За вписване в НТР на места за 
настаняване клас Б- къщи за 
гости, бунгала и къмпинги:

а) къщи за гости-за едно легло - 10 лв. 
на легло;
б) бунгала за едно легло- 8лв. на легло 
в)за паркомясто за 
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 
5 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг – 
5 лв. на брой;

8.

2088

За вписване в НТР на 
заведения за хранене и 
развлечения (самостоятелни 
или прилежащи към места за 
настаняване):-ресторанти, 
заведения за бързо 
обслужване, питейни 
заведения, кафе-сладкарници 
и барове

а) до 20 места за сядане - 75 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 
125 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане – 
250 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане - 400 
лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане- 600лв.
е) от 251 до 300 места за сядане – 700лв.
ж) над 300 места за сядане – 1000лв.

9.

 
2008

За вписване на настъпили 
промени в обстоятелствата в 
НТР и/или в регистрите по 
чл.167, ал.1 ЗТ относно 
категоризирани туристически 
обекти, когато промяната води
до издаване на нов 
(актуализиран) документ 
(удостоверение/сертификат)

50лв.

10. 

2008

За вписване на настъпили 
промени в обстоятелства в 
НТР и/или в регистрите по 
чл.167, ал. 1 ЗТ относно 
категоризирани туристически 
обекти, когато промяната не 
води до издаване на нов 
документ (актуализиран) 
документ (удостоверение)

30лв.

11.

3122

За регистрация и вписване в 
НТР 
на места за настаняване клас В
–
 стаи за гости и апартаменти 
за  
гости:                                          

7 дневен 
срок

се събира такса 20 лв. на легло.



12

2008

За вписване на промени в НТР
на стаи за гости и апартаменти
за гости, когато промяната 
води до издаване на нов 
(актуализиран) документ 
(удостоверение)

се събира такса 50 лв.

13. 

2008

За вписване на промени в НТР
на стаи за гости и апартаменти
за гости, когато промяната не 
води до издаване на нов 
(актуализиран) документ 
(удостоверение)

се събира такса 20 лв.

14.

2089

за потвърждаване на 
категорията 
на места за настаняване клас А
– 
хотел, мотели  и вили

3 месеца а) до 30 стаи - 350 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 800 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1600 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2200 лв.;
д) над 500 стаи - 4000 лв.;

15.

2089

за потвърждаване на 
категорията на места за 
настаняване клас Б - семейни 
хотели, хостели, пансиони и 
почивни станции:

3 месеца а) до 20 стаи - 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 300 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 650 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 1100 лв.;
д) над 100 стаи - 3200 лв.;

16.

2089

за потвърждаване на 
категорията на места за 
настаняване клас Б - къщи за 
гости, бунгала, къмпинги:

3 месеца а) къщи за гости за едно легло - 18 лв. 
на легло;
б) бунгала за едно легло - 14 лв. на 
легло;
в) за паркомясто за 
автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 
9 лв. на брой;
г) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. 
на брой;

17.

2089

за потвърждаване на 
категорията на заведения за 
хранене и развлечения 
(самостоятелни или 
прилежащи към места за 
настаняване) - ресторанти, 
заведения за бързо 
обслужване, питейни 
заведения, кафе-сладкарници 
и барове:

3 месеца а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) от 51 до 100 места за сядане - 450 лв.;
г) от 101 до 150 места за сядане - 720 
лв.;
д) от 151 до 250 места за сядане - 1100 
лв.;
е) от 251 до 300 места за сядане - 1300 
лв.;
ж) над 300 места за сядане - 1800 лв.;

18.

2089

в случаите по чл. 134, ал. 5 от 
ЗТ - при промяна на 
категорията на туристическия 
обект в по-ниска от 

30 дни се заплаща такса 80 лв.



определената му 

19. 

2123

20. 

За издаване на дубликат на 
издадено удостоверение за 
определен вид и категория на 
туристически обект, на 
удостоверение за регистрация 
на стая/апартамент за гости.

Таксата се заплаща при 
подаването на заявление-
декларация за издаване на 
дубликат.

За изработване на нова табела 
за определена категория на 
туристически обект по чл. 3, 
ал. 2, т. 1   и 2   от ЗТ  ,   при 
захабяване на издадената.

Таксата се заплаща при 
подаването на заявлението

се събира такса 50 лв.

се събира такса 30лв.

9. В Преходни и заключителни разпоредби - §5 се отменя.

10. В Приложение №8  „Траурни услуги“ се правят следните промени, както 
следва:
Било:

№ Вид услуга Мяр
ка

Срок Такса в
лева

Траурни услуги
15. Изкопаване и зариване на ново гробно място, 140.00
16. Изкопаване и зариване на старо гробно място

/вкл. поставяне на стари кости в чувал/
160.00

17. Пренасяне на покойник 20.00
18. урнополагане 40.00
19. ритуал 20.00

Става:

№ Вид услуга Мяр
ка

Срок Такса в
лева



Траурни услуги
15. Изкопаване и зариване на ново гробно място 170.00
16. Изкопаване и зариване на старо гробно място

/вкл. поставяне на стари кости в чувал/
190.00

17. Пренасяне на покойник 30.00
18. Урнополагане 40.00
19. Ритуал  „Погребение“ 25.00
20. Ритуал „Помен“ 15.00
21. Издаване разрешение за ползване на гробищни

терени  при  извършване  на траурно-обредна
дейност  от  траурни  агенции  се  заплаща
еднократна
годишна такса

100,00

11. Изменя Заявление - Декларация Образец №1

Било:                                                                                                           Образец № 1

ДО КМЕТА НА 
ОБЩИНА СУХИНДОЛ

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ
за освобождаване от такса “сметосъбиране и сметоизвозване”

От.................................................................................................................,
ЕГН/ЕИК.........................,
име: собствено, бащино и фамилно- за ФЛ/ наименование и ЕИК – за ЮЛ
лична  карта  №  ..........................,  издадена  на..............................  от
МВР...........................................,
постоянен  адрес:  област...............................................,
община.........................................................,
нас.  място  .........................................,
ул............................................................................ № .............,
в качеството си на задължено лице по Закона за местните данъци и такси

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Имот,  партиден  №  …………………,  деклариран  с  декларация  по  чл.14  от
ЗМДТ,  вх.№………………………,  представляващ……………………,  находящ
се на адрес …………………………………………………………….
няма да се използва през цялата ……………………година.



Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК.

Прилагам следните документи:
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..

подпис на декларатора: …………………….

дата ………………………

Става:

Вх. №…………………………                               Образец №1
към чл.15, ал.5

До Кмета
на Община Сухиндол

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 71 от ЗМДТ и чл. 15, ал. 5 от Наредбата за определянето и

администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни от
Община Сухиндол

за частично освобождаване от „Такса за битови отпадъци“ в частта за
сметосъбиране и сметоизвозване

1.от.....................................................................ЕГН / ЕИК…………………………..
(собствено,  бащино  и  фамилно  име  и  ЕГН  на  лицето,  наименование  на
предприятието и ЕИК)

телефон:………………………………, e-mail:………………………….

.................................................................................................................................
(адрес по местоживеене или седалище и адрес на управление на предприятието)

2.от.........................................................................................ЕГН/ЕИК........................
(собствено,  бащина  и  фамилно  име  и  ЕГН  на  лицето,  наименование  на
предприятието и ЕИК)

 телефон:………………………………, e-mail: ……………………….

...................................................................................................................................



(адрес  по  местоживеене  или  седалище  и  адрес  на  управление  на
предприятието) 

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по
чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларирам/е в качеството си на задължено/и  лице/а за такса за битови
отпадъци,  че  недвижим  имот  с  партиден
№..................................................................................................,
(№ под който имота е заведен в съответната община) 
представляващ  ......................................................,  с
адрес ...........................................................

            (вид на имота)                   (гр.(с.), район, ж.к., ул.,
бл., вх., ет., ап.) 
...........................................................................................................................................
няма да се ползва през цялата.................година.

Известно ми/ни е, че за имоти, които не се ползват през цялата година се
считат тези,  за които годишното потребление не надхвърля 100 киловата
електроенергия и 5 куб. м питейна вода. 
партиден №……………………………… към енегро разпределително предприятие
партиден  №……………………………….към  „В  и  К  Йовковци”  ООД  Велико
Търново
Съгласен съм/съгласни сме да бъде извършена проверка на партидните номера
в  ЕРП  и  „В  и  К  Йовковци”  ООД,  гр.  Велико  Търново,  за  доказване  на
декларираните данни. 

Декларирам съгласие за  съхранение и обработка на личните ми данни,
които  предоставям   във  връзка  с  изпълнението  на  заявената  от  мен
административна услуга, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на
личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

Дата:.............................   Подпис на декларатора/ите:
1.............................................
2............................................

12. В Приложение №2 към Наредбата за определянето и администрирането
на местните такси и цени на услугите, предоставяни от община Сухиндол се
добавя нова административна услуга:  

№ №  на
услугата

Вид административна услуга Мярка Срок Такса в
лева

82. 3179 Издаване  разрешение  за  промяна
предназначението  на  сгради  или на
самостоятелни  обектив  сгради  без
извършването  на  строителни  и
монтажни дейности

7 дни 60



ВНОСИТЕЛ:

инж.Пламен Чернев
кмет на Община Сухиндол

01.07.2022 г.


