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УВАЖАЕМА Г-ЖО МЛАДЕНОВА,
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Необходимостта от промени в Наредбата за опредeляне размера на местните данъци,
съгласно ЗМДТ се обуславя от следното :
1. Мотиви, налагащи приемането на изменението и допълнението на
подзаконовия нормативен акт:
Решение №4/09.04.2019 г. на Конституционния съд, обнародвано в ДВ бр.
32/16.04.2019 г. относно текста на чл.15, ал.(2):„За жилищни имоти, включени в Списъка на
курортите в РБългария, приет с Решене № 153/24.02.2012 г. на Министерския съвет, които за
съответната година не са основно жилище на данъчно задълженото лице, не са отдадени под
наем и не са регистрирани като места за настаняване по смисъла на Закона за туризма данък
недвижими имоти е в размер на 4,5 на хиляда.“
2. Цели, които се поставят:
Актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци и привеждането й в
съответствие със Закона за местните данъци.
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 да се вземе следното решение:
1. Утвърждава проект на Наредба 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 втора
Местни данъци
Раздел I
Данък върху недвижимите имоти
§1. Отменя чл.15, ал.(2) от Наредбата за местни данъци.

2. След изтичане на срока по т.1, заедно с постъпилите възражения и предложения
проекта на Наредба за изменение на Наредбата за местни данъци да бъде внесен за
утвърждаване.

С уважение,
ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник
Съгласувал:
Гл.ю.к. М. Миленков
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