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Изх. №..........................................
ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 33
от заседанието на 19.12.2013г.
по точка 3 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. на Общински Съвет Брусарци

РЕШЕНИЕ № 229
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
40/27.01.2011г. на Общински Съвет Брусарци
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 на края се добавя „и след промяна на предназначението на земята, когато това се
изисква по реда на специален закон”.
2. Ал. 4 се отменя.
3. Създава се нова ал.4 със сления текст: Не се облагат с данък недвижимите имоти с
данъчна оценка до 1680 лв. включително”.
Мотиви: Промяна в чл. 10, ал. 4 от ЗМДТ – ДВ, бр. 61 от 9 Юли 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.
§ 2. В чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 в края се добавя „в гр. Брусарци, с.Василовци, с. Дондуково, с.Крива бара и с.
Смирненски”
2. Създава се нова т. 4:
“ чрез ИЗИПЕЙ (Easypay) или ИПЕЙ (ePay)
§ 3. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“(1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително, снабдени с
действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории “Евро 3”, “Евро
4”, “Евро 5”, “Евро 6” и “ЕЕV”, определеният по чл. 41 данък за съответната година се заплаща с
намаление от 30 на сто.”
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2. Създава се нова ал. 2:
“(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и съответстващи
на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4” данъкът се заплаща с 50 на сто намаление, а за
съответстващите на “Евро 5” и “Евро 6” – с 60 на сто намаление, от определеният по чл. 41, ал. 1 и 3
данък с наредбата.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи с
двигатели, съответстващи на екологични категории “Евро 3” и “Евро 4”, данъкът се заплаща с 40 на
сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5”, “Евро 6” и “EEV” – с 50 на сто намаление, от
определеният по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък с наредбата.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
“(4) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в
градовете и в слабонаселените планински райони, които се субсидират от общината, данъкът се
заплаща в размер на 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 41, ал. 5 от наредбата, при
условие че не се използват за други цели.”
5. Създава се ал. 5:
“(5) Екологичните категории “Евро 3”, “Евро 4”, “Евро 5”, “Евро 6” и “EEV” се удостоверяват
чрез предоставяне на документ, от който е видно съответствието на превозното средство с
определената от производителя екологична категория.”
Мотиви: Промяна в чл. 59 от ЗМДТ – ДВ, бр. 101 от 22 Ноември 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.
§ 4. В чл. 52, ал. 2 в края се добавя следният текст „за извършване на повече от три дейности
облекчението не се прилага;”
§ 5. В Приложение 2, т.1 към чл. 56, което е неразделна част от Наредбата се заличава текста
„средства за подслон”
§ 6. Преходните и заключителни разпоредби към така действащата наредба се отменят.
§ 7. Приемат се нови Преходни и заключителни разпоредби, както следва:

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размера на
местните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер
към 31 декември на предходната година.
§ 2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на
общината и/или определени от него лица.
§ 3. Тази Наредба се издава на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси,
приема се с Решение № ....от Протокол ......на ОбС и влиза в сила от 01.01.2014г. след
разгласяването й по приетия от общинския съвет начин.
Гласували:
От общ брой съветници – 13, присъствали – 11.
Гласували : “за” – 11, “против” – 0 “въздържал се” - 0;

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
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Изготвил преписа:
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