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3АПОВЕД
№ 11
гр.Балчик, 06.01.2010 г.
На основание чл.44, ал.2, във връзка с ал.1 т.8 на чл.44 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.49 от Закон за туризма (обн., .ДВ,
бр.56/07.06.2002 г.,посл.изм. ДВ., бр.82/16.10.2009 г.), във връзка с раздел III "Туристическа
такса" от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Балчик(приета на заседание на ОбС с реш.219 по протокол
№26/22.01.2009 г.,изм. и доп.с реш.359 по протокол № 34 от 14.07.2009 г. и във връзка с чл.17
от Наредба за организация на единната система за туристическа информация

НАРЕЖДАМ
1.
Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят заверен от Община Балчик
регистър на настанените туристи и за реализираните от тях нощувки, включително по гражданство
на туриста.
1.1.
За първоначална заверка при отпочване на хотелиерска дейност, регистрите се
представят прошнуровани и прономеровани в отдел “Стопански дейности” с копие от валидно
временно удостоверение или удостоверение за утвърдена категория.
2.
Ежемесечна заверка на хотелските регистри се извършва от длъжностни лица в
отдел "Информационно обслужване – гише №5 “Търговия, туризъм, икономика” и туристически
информационен център – с.Кранево след представяне на информация за реализираните нощувки
от всички пренощували лица(Приложение 1).
2.1.
Информацията по утвърдения образец може да бъде подавана и на e-mail:
d.georgieva@obadm.balchik.net, след получаването на която ще бъде извършена заверката на
хотелския регистър.
3.
Лицата, извършващи хотелиерство са длъжни да внесат приходите от
туристическата такса в бюджетната сметка на Общината до 15-то число на месеца, следващ
месеца през който е събрана в касата на ОбА или по банков път:
Уни Кредит Булбанк - Балчик
BIC код: UNCRBGSF
код вид плащане: 44 80 12
IBAN:BG38UNCR 9660 84 9750 3315
3.1
Съгласно чл.1 от Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни
вземания неплатените в срок задължения се събират със законната лихва.
4.
Размерът на туристическата такса за едно лице на ден, в зависимост от категорията
на обекта, където е реализирана нощувката, в сила от 1 януари 2009 година е както следва:
Вид на обекта
Места за настаняване и *
средства за подслон
**
***
****
*****

Категория

Размер на туристическата
такса
0.70 лв./ 1лице/ ден
0.80 лв./ 1лице/ ден
0.90 лв./ 1лице/ ден
1.10 лв./ 1лице/ ден
2.00 лв./ 1лице/ ден

4.1.
Туристическата такса се заплаща от всяко лице, навършило 12 години,
едновременно със заплащането на услугата нощувка.

{TC "
2.1.
Туристическата такса се заплаща от всяко лице едновременно със
заплащането на услугата нощувка."}
5.
Неизпълнението на което и да е от задълженията по чл.49, ал.1, 3 и/или 4 от Закона
за туризма(водене на хотелски регистър, подаване на ежемесечна информация и внасяне на
приходите от туристическа такса) е основание за налагане на:
5.1.

Санкции:

5.1.1. По чл.74 от ЗТ - Хотелиер, който при извършване на хотелиерство в средство за
подслон не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за
реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с имуществена санкция от
2000 до 20 000лв.
5.1.2. По чл.75 от ЗТ - Който при извършване на хотелиерство в място за настаняване или
туристическа хижа не води заверен от съответната община регистър за настанените туристи, за
реализираните нощувки и за гражданството на туристите, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., а
едноличните търговци и юридическите лица - с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.
5.1.3. По чл.56 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени
на услуги Физическите лица, които не са внесли в срок таксата по чл.28, ал.6 се наказва с глоба в
размер на 200,00 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена
санкция в размер на 500,00 лв.
5.1.4. По чл.86а от ЗТ – На физическите лица, едноличните търговци и юридическите лица
за нарушения на наредбите по прилагането на закона, за които не са предвидени санкции по тази
глава, се налага глоба, съответно имуществена санкция, в размер от 200 до 1000 лв.
5.2. Прекратяване на категория на туристически обект:
5.2.1. в съответствие чл.53, ал.1, т.7, чл.64в от Закона за туризма;
5.2.2 В съответствие с чл.23, ал.1, т.6 от Наредба за категоризиране на средствата за
подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
6.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица
за сведение и изпълнение, да се публикува в сайта на Общината, местния печат и да се обяви на
видно място в сградата на ОбА.
Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Г-жа Къймет Тургут заместник кмет на Община Балчик.

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ
Кмет на Община Балчик
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Приложение 1
ЕЖЕМЕСЕЧНА ИНФОРМАЦИЯ
за реализираните нощувки за месец____________ 20___ година
на основание чл.49, ал.1, т.3 от Закона за туризма, чл.16, ал.1, т.2, 3 и 5, и ал.2, т.2, 3 и 5 от Наредба
ОЕСТИ

на обект: __________________________________________________________________________
на адрес: __________________________________________________________________________
с категория: _____ звезди, капацитет:____стаи с общо_________легла
стопанисван от_____________________________________________________________________
БУЛСТАТ:________________ЕГН:_________________тел:_______________

Гражданство на туриста

Пренощували
лица

1

2

Българи
от
№………..
до
№………..
Чужденци
от
№………..
до
№………..
Общо

Реализирани
нощувки

Размер на
туристическата
такса
лв/лице/ден

Общ размер на
туристическата
такса (лева)
к.3 Х к.4

4

5

х

х

х

х

х

х

3

възрастни
деца до 12 г.
Общо
възрастни
деца до 12 г.
Общо
възрастни
деца до 12 г.
Общо

Пренощували лица
според продължителността на престоя

българи

чужденци

от 1 до 3 нощувки
4 и повече последователни нощувки

с резервация чрез туроператор
според организацията на престоя

с друг вид резервация нощувки
без резервация

(Подава се в Община Балчик до 15-то число на месеца, следващ месеца през който са реализирани нощувките
едновременно с представянето на хотелския регистър за ежемесечната заверка.При неспазване срока за внасяне на
дължимата туристическа такса за всеки просрочен ден се начислява законна лихва. При неизпълнение на
задълженията се налагат имуществени санкции, глоби и прекратяване на категорията.)
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2-

Дата: ………………….

8

над 65г

7

над 12 под 65 г.

6

По възраст

до 12г.

5

По пол

жени

над 65г

4

Общо

над 12 под 65 г.

3

(равно на 9+10
както и на 11+12+13)

до 12г.

По възраст

жени

2

По пол

Реализирани нощувки

мъже

Общо
1
Българи
Чужденци
Австрия
Белгия
Великобритания
Германия
Гърция
Дания
Естония
Израел
Ирландия
Испания
Италия
Кипър
Латвия
Литва
Люксембург
Македония
Малта
Нидерландия
Норвегия
Полша
Португалия
Румъния
Русия
САЩ
Словакия
Словения
Сърбия
Турция
Украйна
Унгария
Финландия
Франция
Хърватия
Чехия
Швейцария
Швеция
Япония
Други

(равно на 3+4
както и на 5+6+7)

Пренощували лица

мъже

-

9

10

11

12

13

Изготвил: ………………
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