
 
 

 
 

                                                     

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

 

До  

Виолета  Младенова 

Председател на Общински 

Съвет – Брезник 

 

Д  О  К  Л  А  Д  Н  А    З  А  П  И  С  К  А 

 

От 

Васил Михайлов Узунов 

Кмет на Община Брезник 

 

Относно: Допълнение и изменение на Наредбата за определяне размера на 

местните данъци 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МЛАДЕНОВА, 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне на местните данъци, 

съгласно ЗМДТ  се обуславя от следното :  

 1. Мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на 

подзаконовия нормативен акт: 

Промените и допълненията произтичат от препоръки на сметната палата. 

Не се предвижда промяна в размерите на местните данъци. 

2. Цели, които се поставят: 

Актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци и  

привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новите промени: 

Не са необходими допълнителни средства , свързани с предлаганите промени. 

4. Очаквани резултати от прилагането на новите промени : 

Съответствие между Закона за местните данъци и такси и Наредбата за определяне 

размера на местните данъци. 



 
 

 
 

5.Съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предложеното допълнение и изменение на Наредбата за определяне на местните 

данъци в община Брезник е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местно самоуправление. 

Във връзка с гореизложеното Общинската администрация  

 

ПРЕДЛАГА: 

 

 На основание чл. 21, ал.1, т 7 и ал. 2 от ЗМСМА и  в съответствие разпоредбите 

на чл. 26 от ЗНА при изработването на проект на нормативен акт се провеждат 

обществени консултации /обществено обсъждане/, при срок не по кратък от 30 дни  

да се вземе следното: 

РЕШЕНИЕ: 

 

§1. Създава нова ал.5 и ал.6 към чл.5 със следното съдържание:  

 ал.5 „Общините предоставят ежедневна информация по чл. 5 а  от ЗМДТ. 

Ежедневната информация по чл.5, ал. 5 се извършва от отговорника за система 

„Матеус”, съгласно сключен договор между МФ и „Информационно обслужване” АД. 

 ал.6 „Ежемесечно отдел „ТСУ” дава писмена  информация на отдел „МДТ” - за 

обектите, на които е издадено удостоверение за въвеждане в експлоатация и за - 

земеделските земи, на които е сменено предназначението. 

§2. На мястото на отменената ал.4 на чл.7 създава нов текст със следното 

съдържание: „ Не се облагат с данък недвижимите имоти имотите с данъчна оценка 

до 1680 лв. включително. 

§3. Създава нова ал.5 на чл.17 със следното съдържание: „ Контролът по чл.18 от 

ЗМДТ се възлага на служителите от отдел „МДТ”,определени със Заповед от кмета 

на Общината. Те имат правата и задълженията на органи по приходите, а в 

производствата на обезпечаване на данъчните задължения – на публични 

изпълнители.” 

 

 

С уважение, 

ВАСИЛ УЗУНОВ 

Кмет на Община  Брезник 

 ОМ/Ат.В 


