
УСЛУГА № ОБА 11 - 07 

Подаване на справка-декларация  за преминалите  туристи и  реализираните от тях 

нощувки 

 

Място на предоставяне на услугата: 

 Дирекция „СИППП” – ет. 3, стая 311 

 

Нормативна уредба за предоставяне на административната услуга: 

 Закон за туризма – чл.116  и чл.59, ал.3 от Наредба за определяне на местните данъци в 

община Сандански; 

 Електронен  адрес за подаване на справките-декларации е:  td@sandanskibg.com 

 

Необходими документи: 

 Образец на регистъра за настанените туристи; 

 Справка-декларация. 

 

Такса на административната услуга: 

 Безплатна. 

 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 

 Съгласно чл.61с, ал3 от ЗМДТ, дължимият туристически  данък се внася до 15-о число 

на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:td@sandanskibg.com


Вх. № …………………………… 

 

Дата: …………………………… 

 

 

ДО 

КМЕТА 

НА ОБЩИНА …………….  

 

 

С П Р А В К А  –  Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 116, ал. 3 от Закона за туризма 

 

Туристически обект /посочете вид и име на място за 

настаняване, туристическа хижа, туристически 

учебен център, туристическа спалня /  

 

Адрес /посочете адреса на място за настаняване, 

туристическа хижа, туристически учебен център, 

туристическа спалня / 

  

С категория: 

една звезда             две звезди          три звезди            четири звезди         пет звезди  

един еделвайс         два еделвайса     три еделвайса          

Капацитет: 

 

Брой стаи:…………………… бр.                           Брой легла: ……………………………бр.  

№ и дата на удостоверението за определяне на 

категория  

Номер Дата 

  

Извършващ дейността /Наименование на физическото или юридическото лице/ 



  /Посочете трите имена на управителя или на упълномощен от 

него представител/ 

  

Адрес на управление 

 

 /Посочете община, населено място, пощ. код, бул./ул. №/ 

  

  

ЕИК:    Телефон/факс:   

  

Електронна поща: 

  

 Електронен адрес:   

  

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

за периода от………..20....г. до …………..20…..г. 

 

Брой 

реализирани 

нощувки и брой 

туристи 

Реализиран

и нощувки 

Брой туристи 

/пренощувал

и лица/ 

 

 Брой 

реализирани 

нощувки и 

брой туристи 

Реализиран

и нощувки 

Брой 

туристи 

/пренощувал

и лица/ 

 

Общо (българи и 

чужденци) 

   24.Малта   

в т.ч. чужденци      25. Мексико   

Реализирани нощувки  

/Посочете общ брой/ 

 

Размер на тур. 

данък в лв. 

/според 

категорията/ 

Дължим 

тур. данък  

(в лв.) 

Внесен 

тур. данък  

(в лв.) 

     



/ред 1 до ред 48/ 

1. Австралия    26. 

Нидерландия 

  

2. Австрия      27. Норвегия   

3. Аржентина    28. Полша   

4. Белгия      29. Португалия   

5. Бразилия      30. Р Корея   

6. 

Великобритания 

   31. Румъния   

7. Германия     32. Русия   

8. Гърция    33. САЩ   

9. Дания      34. Словакия   

10. Египет    35. Словения   

11. Естония    36. Сърбия    

12. Израел      37. Турция   

13. Ирландия      38. Украйна   

14. Исландия    39. Унгария   

15. Испания    40. Финландия   

16. Италия    41. Франция   

17. Канада     42. Хърватия   

18. Кипър     43. Чехия   

19. Китай      44. Швейцария   

20. Латвия      45. Швеция   

21. Литва      46. Южна 

Африка 

  

22. Люксембург      47. Япония   



23. БЮР 

Македония 

     48. Друга   

 Декларирам, че представлявам лицето, посочено в декларацията и че посочените в 

настоящата справка - декларация данни отговарят на истината.  

 

 Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за деклариране на неверни 

данни. 

 

 

Изготвил:................................................................................................................. 

/име и фамилия/ 

Подпис ....................................................................................................................  

 

Дата: ....................................................................................................................... 

 


