РЕ П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЩИНА ЦАРЕВО
МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ
ДО
ХОТЕЛИЕРИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ
ДЕЙНОСТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЦАРЕВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ХОТЕЛИЕРИ,
На основание чл. 116, ал.1 от Закона за туризма /ЗТ/, /ДВ, бр.30/26.03.2013
година/ лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни да водят Регистър на
настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях нощувки
по образец, утвърден от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма със
Заповед № РД-16-962/16.07.2013 година.
Документът може да бъде свален от тук
Чл. 213. (1) Хотелиер, който не води регистър на настанените туристи и за броя на реализираните от
тях нощувки по чл. 116, ал. 1, се наказва с глоба в размер 1000 лв., а на едноличните търговци и
юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 5000 лв.

(2) Ако регистърът по ал. 1 се води не по указания начин съгласно разпоредбата на чл. 116, ал. 2,
лицето по ал. 1 се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица
се налага имуществена санкция в размер до 3000 лв.

Съгласно чл. 116, ал. 3 от ЗТ хотелиерите са длъжни ежемесечно да подават
информация в Община Царево за броя на реализираните нощувки чрез Справкадекларация.
Документът може да бъде свален от тук
Чл. 213 (3) Хотелиер, който не подава ежемесечната справка-декларация по чл. 116, ал. 3 в
съответната община, се наказва с глоба в размер 500 лв., а на едноличните търговци и юридическите
лица се налага имуществена санкция в размер 3000 лв.

Съгласно чл. 116, ал. 5 от ЗТ справките –декларации по ал. 3 може да се
подават в община Царево и по електронен път на e-mail : mdt8260@mail.bg
Процедура при електронно подаване на справка-декларация
За подаване по електронен път на Справка-декларация по чл.116. ал.3 за
броя на реализираните нощувки в местата за настаняване лицата, извършващи
хотелиерска дейност, следва да декларират имейл адреса в МДТ- Царево с Декларация
по образец.
Документът може да бъде свален от тук
Декларацията се подава еднократно за всеки туристически обект, или при
промяна в емейл адреса или при промяна в Удостоверението за категоризация.
Към справка-декларацията за реализираните нощувки задължително се прилага:
- копие от документ за платен туристически данък за съответния месец
- извадка от Регистъра на настанените туристи за отчетния период
При неизпълнение на тези задължения, съгласно чл. 137, ал.1,т.10 от ЗТ,
категорията на туристическия обект се прекратява.
С туристически данък се облагат нощувките в местата за настаняване /клас
А и клас Б/. Дължимият данък за календарния месец се определя като броя на
реализираните нощувки се умножи по размера на данъка за съответната категория.
Внася се до 15-то число на месеца, следващ месеца на реализирането им.
Размерът на туристическия данък в Община Царево, съгласно чл.58, ал.1 от Наредбата
за определяне на размера на местните данъци в Община Царево от 1 януари 2013
година е, както следва:
- категория 1 звезда
0,50лв
- категория 2 звезди
0,50лв
- категория 3 звезди
0,70лв
- категория 4 звезди
1,00лв
- категория 5 звезди
1,00лв.
Плащането на туристическия данък може да бъде касово: в касата на МДТЦарево, ул. Крайморска № 14, в Кметство- гр.Ахтопол и Кметство- с.Лозенец или
безкасово по банкова сметка:
ОБЩИНА ЦАРЕВО- МДТ
Банка ДСК ЕАД- клон Царево
BIC STSABGSF
IBAN BG57STSA93008491581600
Код на плащане 442800

За информация :

0590 5 59 26

