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Р Е Ш Е Н И Е

№ 6 3 3

на Столичния общински съвет
от 17.12.2020 година
За приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБА за определяне на
размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с
Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г.,
поправка на чл.41, ал.1 с Решение № 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на
7.03.2008 г., изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008
г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по
Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол № 81 от
13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение №
700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78
от 12.03.2015 г., доп. - Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.,
изм. и доп. - Решение № 859 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от
1.01.2019 г., изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г.,
в сила от 1.01.2020 г.).
Мотиви:
Причини, които налагат приемането на акта (по чл.28, ал.2, т.1 от
ЗНА):
Размерът на патентния данък се определя за всяка патентна дейност
поотделно, като общинският съвет е ограничен от границите, които
законодателят е заложил за съответната патентна дейност. В този случай за
дейността свързана с места за настаняване с не повече от 20 стаи,
категоризирани една или две звезди или регистрирани по Закона за
туризма - данъка се определя за стая според местонахождението на обекта
от 25 лв. до 250 лв. Столичният общински съвет определя размерът на
патентния данък в посочените граници, като съобразява следните
критерии:
1. местоположение на населеното място/зоната,
2. вид на населеното място с оглед на това дали е с местно или с
национално значение,
3. брой на населението и големина на населеното място/зоната,
4. стопанско значение на населеното място/зоната, сезонен или
постоянен характер на дейността,
5. икономическо състояние на населеното място.

С обявяването на извънредната епидемична обстановка на
територията на страната, със заповеди на министъра на здравеопазването
бяха въведени противоепидемични мерки, които засегнаха пряко
дейността на местата за настаняване. Това твърдение се потвърждава и от
получените множество сигнали от места за настаняване, от които става
ясно, че финансовият резултат от дейността на тези места за 2020 г. е нулев
или приблизително нулев. В началото на 2020 г. Столичният общински
съвет определи максималната данъчна ставка, след извършване на
преценка на критериите, заложени в чл.61к, ал.3 ЗМДТ. Към настоящият
момент, вземайки предвид усложнената епидемиологична и икономическа
обстановка, намираме, че Столичният общински съвет следва да преоцени
приетата данъчна ставка, предвид промяната на икономическо състояние
на населеното място, какъвто критерии е заложен от законодателя в чл.
61к, ал.3 ЗМДТ.
Цели, които се поставят (по чл.28, ал.2, т.2 от ЗНА):
С предлаганите промени в Наредбата за определяне на размера на
местните данъци на Столичния общински съвет се цели да се намали
финансовата тежест върху местата за настаняване, предвид
икономическата криза, която води до силно редуциран финансов резултат.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на
новата уредба (по чл.28, ал.2, т.3 от ЗНА):
За прилагане на настоящото решение ще се намали бюджетен приход,
който представлява около 0,1% от общия бюджетен приход на Столична
община.
Очаквани резултати от прилагането (по чл.28, ал.2, т.4 от ЗНА):
Измененията ще доведат до облекчаване на местата за настаняване,
като се намали финансовата тежест за заплащане на патентен данък, чрез
намаляване на размера му.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз (по чл.28,
ал.2, т.5 от ЗНА):
Предлаганите промени Наредбата за определяне на размера на
местните данъци на Столичния общински съвет са в съответствие с
разпоредбите на приложимото българско право, както и с първичните и
производни източници по чл.288 от Договора за функциониране на
Европейския съюз (ДФЕС), също и с неписаните вътрешни и външни
източници на правото на Европейския съюз. С Наредбата за изменение и
допълнение не се ограничават специфичните права, респ. задължения,
които са предоставени на гражданите на Европейския съюз,
регламентирани в чл.11 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и чл.20-24
ДФЕС, нито пък се нарушава установения вътрешен пазар, работещ за
устойчиво развитие на Европа, основаващ се на балансиран икономически
растеж, ценова стабилност, силно конкурентна социална пазарна

икономика, и високо равнище на защита и подобряване качеството на
околната среда (чл.3, пар.2 ДЕС вр. чл.26, пар.2 ДФЕС). При
изработването на настоящия проект на нормативен акт са взети предвид
основополагащите принципи на правото на Европейския съюз.
На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, във вр. чл.1,
ал.2, във вр. с чл.61к, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, във вр. с
чл.21, ал.1, т.7, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във вр. с чл.76, ал.3 и чл.79 от
Административнопроцесуалния кодекс
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РЕШИ:
Приема Наредба за изменение на Наредбата за определяне на
размера на местните данъци на Столичен общински съвет (приета с
Решение № 83 по Протокол № 7/28.02.2008 г. и разгласена на 7.03.2008 г.,
поправка на чл.41, ал.1 с Решение № 113 от 6.03.2008 г.; разгласена на
7.03.2008 г., изм. и доп. с Решение № 828 по Протокол № 28 от 18.12.2008
г., Решение № 32 по Протокол № 30 от 29.01.2009 г., Решение № 766 по
Протокол № 54 от 17.12.2009 г., Решение № 3 по Протокол № 81 от
13.01.2011 г., Решение № 65 по Протокол № 5 от 22.12.2011 г., Решение №
700 по Протокол № 54 от 19.12.2013 г., Решение № 132 по Протокол № 78
от 12.03.2015 г., доп. - Решение № 674 по Протокол № 23 от 29.09.2016 г.,
изм. и доп. - Решение № 859 по Протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от
1.01.2019 г., изм. и доп. - Решение № 51 по Протокол № 5 от 30.12.2019 г.,
в сила от 1.01.2020 г.), съгласно Приложение А.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 17.12.2020 г., Протокол № 25, точка 8 от дневния ред,
по доклад № СОА20-ВК66-10195/30.11.2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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