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Изх. №.......................................... 

 
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

 
 

от Протокол № 48 
от заседанието на 29.12.2014г. 
по точка 4 от дневния ред 
 
ОТНОСНО: Предложение за приемане на Наредба 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., изменена и допълнена с Решение 
№ 229от Протокол 33/19.12.2013г. на Общински Съвет Брусарци 
 

РЕШЕНИЕ № 319 
 

                 На основание чл.21, ал.2, от ЗМСМА, чл. 8, чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове и в изпълнение на чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ Общински съвет Брусарци:  
 

        Р Е Ш И:  
  
         Приема Наредба 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 40/27.11.2011г. изменена и допълнена с Решение № 229от Протокол 
33/19.12.2013г. на Общински Съвет Брусарци 
 

§ 1. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 

31 октомври” 
2. В ал. 2  думите „от 1 март” се заличават. 

Мотиви: Промяна в чл. 28 и чл. 60 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 2. В чл. 15 се правят следните допълнения: 
1.В края на текста се добавя „и се съобщава на лицата до 1 март на същата година” 

Мотиви: Промяна в чл. 19, ал.1 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 3. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Досегашният текст ставава ал.1 и  
2. Създава се нова ал.2: 
 „ (2) Данъчните декларации по ал.1 могат да се подават и по електронен път по реда на 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.” 
Мотиви: Промяна в чл. 3 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 4. В чл. 37 се правят следните допълнения: 



 
                                                                                                                                                                         
 

1. Създава се нова ал. 3: 
“(3) Декларациите по ал.2 не се подават в случаите по чл. 44, ал.5 и 6 и чл. 48, ал.1, т.5,6,8 и 9 от 
ЗМДТ, както и за получени предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, 
регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за 
осъществяване на общественополезна дейност.” 
Мотиви: Промяна в чл. 49  от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 5. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения: 
а). Създават се нови ал.1, 2 и 3 : 

„(1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на 
данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на 
вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице. ” 
„(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините: 
1. ежедневно – чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между 
Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и 
такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, 
поддържан от Министерството навътрешните работи, или 
2. ежемесечно – на електронен носител. 
„(3) Алинея 1 не се прилага, когато: 
1. пътното превозно средство е придобито по наследство; 
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице; 
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, 
съответно седалище на територията на страната; 
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък; 
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното 
облекчение по чл. 59, ал. 2 и 3 от ЗМДТ, когато в регистъра има данни за екологичната 
категория на превозното средство.“; 
б) досегашната ал. 1 става ал. 4 и се изменя така: 
„(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред 
общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни 
средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са 
регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на 
регистрацията им за движение. При при-добиване на превозно средство по наследство 
декларацията се подава в срока по чл. 32.“; 
Мотиви: Промяна в чл. 54  от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 

 
§ 6. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения: 
1. В ал. 1 думите „от 1 март до 30 юни и до 30 октомври” се заменят с „до 30 юни и до 

31 октомври” 
2. Думите „ от 1 март” се заличават. 

Мотиви: Промяна в чл. 60 и чл.63 от ЗМДТ – ДВ, бр. 105  от 19 Декември  2014 г., в сила от  
01.01.2015г. 
 
Гласували: 
От общ брой съветници – 13, присъствали – 12.  
Гласували : “за” –  12, “против” –0 “въздържал се” -  0; 
Приема се 
 
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/                             ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/ 
                      /Ангелина Борисова/                               /К. Додева/ 
 
Изготвил преписа:  
Техн. сътрудник ОбС 
                             /Ангелина Борисова/ 


