Подаване по електронен път на справка – декларация по чл. 116, ал.3 от Закона за туризма
(в сила от 26.03.2013г.)
Съгласно изискванията на чл.116, ал.1 от Закона за туризма: „Лицата, извършващи хотелиерство, са длъжни
да водят регистър на настанените туристи, за гражданството и за броя на реализираните от тях нощувки.“
(2) Образец на регистъра по ал.1 се утвърждава от Министъра на икономиката, енергетиката и туризма и се
публикува на интернет страницата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Със Заповед №РД-16-962/16.07.2013г. на Министъра на икономиката, енергетиката и туризма са утвърдени
за ползване от заинтересованите лица, следните документи:
Образец на Регистър за настанените туристи, за гражданството им и за броя на реализираните от тях
нощувки, по чл. 116, ал. 2 от ЗТ;
Документът може да бъде свален от тук и тук
.
Образец на Справка-декларация за броя на реализираните нощувки, по чл. 116, ал. 4 от ЗТ.
Документът може да бъде свален от тук и тук.
НОВО!
 Регистърът за настанените туристи не се заверява в Община Провадия, а само се ВОДИ в съответното
място за настаняване, но задължително във формата и с всички реквизити, съдържащи се в утвърденият
образец.
 НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се водят два регистъра за българи и чужденци.
Съгласно разпоредбата на чл.116, ал.(3) Лицата по ал.1 са длъжни ежемесечно да подават информация в
съответната община за броя на реализираните нощувки чрез справка-декларация.
„Справките-декларации по ал. 3 се подават в съответната община по електронен път“.
Лицата, осъществяващи туристическа дейност в местата за настаняване в Община Провадия изпращат
справката-декларация по електронен път чрез e-mail на следния e-mail адрес:
s_radneva@provadia.bg
За броя на реализираните нощувки, посочени в справката-декларация, се дължи туристически данък при
условията и по реда на Закона за местните данъци и такси.
На основание чл. 57 от Наредба № 14 „За определяне размера на местните данъци на територията на
Община Провадия“ на ОбС – Провадия, с туристически данък се облагат нощувките. Данъчно задължени лица са
лицата, предлагащи нощувки. Туристическият данък на територията на община Провадия е в размер на 0.80 лева за
нощувка.
Съгласно чл. 58, размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на
предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по чл.57. Дължимият данък се внася в приход на
бюджета на община Провадия от данъчно задължените лица до 15 – то число на месеца, следващ месеца, през който
са предоставени нощувките.
На посочения от Община Провадия e-mail: s_radneva@provadia.bg се изпраща попълнената справка –
декларация със следните прикачени файлове:
- извадка от регистъра на настанените туристи за отчетния период;
- сканиран платежен документ – за платен туристически данък за отчетния период.
Съгласно 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.
(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.

