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Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определяне размера на местните данъци на територията на
Община Брезово

§ 1. В наименованието след думата „наредба” се добавя „№ 8”.
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация,
„Български пощи” ЕАД, „Изипей” АД или безкасово по съответната сметка.”
§ 3. Член 7 до член 14 включително се отменят.
§ 4. В член 15 думите „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя” се
заменят с „Данъкът по чл. 22, т. 1 от ЗМДТ е”.
§ 5. Член 16 до член 21 включително се отменят.
§ 6. Член 30 и член 31 се отменят.
§ 7. Член 34 се отменя.
§ 8. В член 37, алинея 2 изречение второ се заличава.
§ 9. Член 38, член 39 и член 40 се отменят.
§ 10. В член 41 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За изчисляване на годишният данък по чл. 55, ал. 1 от ЗМДТ, се определят
следните параметри:
1. Размерът на данъка за определяне на параметъра СkW по чл. 55, ал. 1, т. 1 от
ЗМДТ, е както следва:
а) до 55 kW включително – 0,34 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,54 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително – 2,00 лв. за 1 kW;
д) над 150 kW до 245 kW включително – 2,60 лв. за 1 kW;
е) над 245 kW – 3,50 лв. за 1 kW;

2. Екологичният компонент по чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗМДТ, е както следва :
Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с
екологични категории „Евро 1“
1,40
и „Евро 2“
„Евро 3“

1,00

„Евро 4“

0,80

„Евро 5“

0,60

„Евро 6“ и „ЕЕV“

0,50

”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данъкът по чл. 55, ал. 2 от ЗМДТ е както следва:
1. товарно ремарке – 6 лв.
2. къмпинг ремарке – 12 лв.”
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Данъкът по чл. 55, ал. 4 от ЗМДТ е както следва:
1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 7 лв.”
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Данъкът по чл. 55, ал. 6 от ЗМДТ е в размер на 15 лв. за всеки започнати 750 кг
товароносимост.”
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Данъкът по чл. 55, ал. 8 от ЗМДТ е в размер на 65 лв.”
6. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Данъкът по чл. 55, ал. 9 от ЗМДТ е в размер на 130 лв.”
7. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Данъкът по чл. 55, ал. 12 от ЗМДТ е в размер на 65 лв.”
§ 11. Член 45, член 46 и член 47 се отменят.
Заключителни разпоредби
§ 12. Определените размери на данъка върху превозните средства влизат в сила от
01.01.2019 г.

