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 ПРОЕКТ! 
 

Н А Р Е Д Б А 
 

за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Брусарци  

 
(Приета Решение 22 от Протокол 5/12.02.2008г, изменена с Решение № 108 от Протокол № 

16 / 22.01.2009г., изменена с Решение № 189 от Протокол 26/22.12.2009г., изменена и 
допълнена с Решение № 263 от Протокол 40/27.01.2011г. на Общински Съвет Брусарци, 

изменена и допълнена с Решение № 229 от Протокол 33/19.12.2013г., изменена и допълнена с 
Решение № …. от Протокол …/…г.) 

 
Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община Брусарци чрез 

настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят 
своите предложения и становища по проекта на Наредбата на e-mail адрес: 
brusartsi_adm@abv.bg или brusartsi_mdt@abv.bg 

 
          МОТИВИ 
 

В изпълнение на чл.1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и 
във връзка с измененията и допълнения в него обнародвани в Държавен вестник  
бр. 105/19.12.2014г. и влизащи в сила от 01.01.2015г. е наложително да се направи 
и актуализация на настоящата наредба, с цел да се приведе в съответствие с 
разпоредбите на нормативните изисквания. 

Измененията, които се налагат са в прецезирането на сроковете при 
заплащането на данъчните задължения, като се предлага да се отмени заплащането 
от 1 март на данъчните задължения, а в срок до 1 март на годината, данъчно 
задължените лица да бъдат информирани за размера на задълженията си по 
прилагания до сега начин. Прецезира и срока 31 октомври. Предлага се също и 
възможност на хората да подават своите данъчни декларации, въз основа на които 
им се формират задълженията вече и по електронен път по реда на ДОПК. Създава 
се ежедневна връзка и обмен на информация, отново по електронен път между 
общината и Министерство на финансите. 

С въвеждането на електронната платформа за обмен на информация се 
особождават собствениците на превзни средства от задължението да декларират 
пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях 
превозни средства в двумесечен срок от придобиването им, освен в случаи, че за 
тях липсват данни в електронния регистър, настъпили са промени в начина на 
придобиване или са налице основания за предяввяване право на освобождаване от 
данък.  

 


