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Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë ¹ 20 îò çàñåäàíèå íà ÎáÑ- Áàë÷èê, ïðîâåäåíî íà 20.12.2012 ã.
По първа точка от дневния ред: Предложение за промяна в Наредбата за определяне размера на

местните данъци на територията на Община Балчик.
Вносител: Николай Ангелов  кмет на общината
РЕШЕНИЕ 265: На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ и чл.

8 и чл. 11, ал. 3 предложение трето от ЗНА, Общински съвет гр. Балчик Р Е Ш И :
Приема поправки в действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на

територията на Община Балчик във връзка с  намаляване размера на патентен данък и
обявените за противоконституционни алинеи четвърта и пета на чл. 61с от ЗМДТ/публикувано
РКС № 5 в ДВ бр. 30 от 2012г./относно туристически данък:

&1. В чл. 41 (5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача - 65.00 лева
2. над 22 места, вкл. мястото на водача - 130.00 лева
&2. В чл. 41 (7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от

допустимата максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването
на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

&3. В чл. 41 (13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя
в зависимост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

&4 В чл. 42. Данъкът за плавателните средства е в размер,  както следва:
т. 3. за един джет - в размер 200 лв.
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
18 “За”,  0  “Против”,  0  “Въздържали се”
&5. В  чл. 50 Приложение № 2 се изменя така:
Приложение № 2 към чл. 50.

&6. В чл. 56 Приложение №3 се изменя така:
Приложение № 3 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

/Продължава на стр. 4/




