
Докладна записка относно допълнение и изменение на Наредбата 

за определяне размера на местните данъци 

 

Поименно гласуване.  

С 13 гласа „за” ОбС взе 

Р Е Ш Е Н И Е № 797 

На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и в съответствие 
разпоредбите на чл. 26 от ЗНА Общинският съвет Брезник: 

1. Утвърждава проект за изменение на Наредбата за местни 
данъци, който да се обяви за обществено обсъждане в 30 дневен 

срок от публикуването му, както следва: 

В Глава първа 

Общи положения 

§1. Изменя изречение второ в чл. 5, ал.(1) като текста в него 

става: „Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по 
местонахождението на общината, в чийто район е възникнало 

задължението, по реда на Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс.“ 

В раздел VII 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

§2. В чл.64, текста се изменя така: 

Ал.(1) „Когато разрешението за извършване на таксиметров 
превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият 

данък за текущата година се определя по следната формула: 

 ГДТПП x БМ  

Д
ДТГ 

= 

__________________
____ 

, където 

 12  

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за 
текущата година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз 
на пътници по чл. 61; 

БМ е броят на календарните месеци от текущата година, 

съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за 
извършване на таксиметров превоз на пътници. 

Ал.(2) Когато действието на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на 

годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената 
част, определена по следната формула: 

 ПДТПП x ОМ  

НВ

ДТПП = 

__________________

____ 

, където 

 БМ  

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров 
превоз на пътници за текущата година; 



ПДТПП - платеният данък върху таксиметров превоз на пътници 

за срока, за който е издадено разрешението; 

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено 

разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на 

пътници; 

ОМ - оставащият брой на календарните месеци от срока на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, 
следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на 

таксиметров превоз на пътници.“ 

 


