
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№623 

 

Взето на заседание на Общински съвет град Брацигово 

проведено на 30.10.2014 год. с Протокол № 38 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба на Общински съвет град Брацигово за 

определянето размера на местните данъци на територията на община Брацигово. 

 

Общинският съвет в град Брацигово,на основание предложение  на Васил 

Михайлов Гюлеметов-Кмет на Община Брацигово , становищата на постоянните 

комисии към ОбС-Брацигово , станалите разисквания и   на основание чл.21, ал.2    от 

ЗМСМА 

 

Р Е Ш И : 

 

Изменя Наредба  на Общински съвет-гр.Брацигово за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Брацигово както следва: 

 

Чл.11, се изменя както  следва: 

 

Ал.1   Данъкът върху недвижимите имоти   се плаща на две равни вноски в следните 

срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината за която се дължи. 

 

Ал.2 На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на 

сто. 

 

Чл.37,ал.2  се изменя както следва : 

 

Ал.2 Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни 

права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в  случаите по чл.32,ал.3 

от наредбата към момента на издаване на акта,  удостоверяващ правото на собственост, 

който подлежи на вписване. в двумесечен срок от получаване на имуществото, след 

подаване на декларация по чл.49, ал.3 от Закона за местните данъци и такси 

 

 Чл.41,ал.12  се изменя както следва: 

Данъкът  за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за 

движението по пътищата в размер на 50 лева. 

 

Чл.46 ,ал.1 се изменя както следва : 

 

 Данъкът върху превозните средства се заплаща на две равни вноски  в следните 

срокове: от 1 март до 30 юни  и до 30 октомври на годината за която е дължим. На 

предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто. 

 



Чл.51,ал.4 се изменя както следва : 

 

 Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т. 

1 и 2 на приложение № 4,към глава втора, раздел V  от Закона за местните данъци и 

такси , през течение на годината се промени обстоятелство, свързано с определянето на 

данъка, размерът на данъка до края на годината, включително за тримесечието на 

промяната, се определя на базата на размера на данъка, определен съобразно промените 

в обстоятелствата. 

 

Чл.52,ал.1 т.2 се изменя както следва : 

 

физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд 

през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 - 36 

от приложение № 4, към глава втора, раздел V  от Закона за местните данъци и такси ,  

заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-

висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага; 

 

Чл.52, ал.1,т.4 се изменя както следва : 

 

лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за 

занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, към 

глава втора, раздел V  от Закона за местните данъци и такси ,заплащат 50 на сто от 

определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при 

условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за 

вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара. 

 

Изменя  т.2,буква „а „  от приложението към чл.56 от Наредбата както следва   : 

 

било: 

ресторанти    3 звезди   

първа зона  5 лева 

втора зона  3  лева 

 

става : 

ресторанти    3 звезди   

първа зона  7  лева 

втора зона  6  лева 

 

като изменението влиза в сила от 01.01.2015 година  

 

Изменя  т.37  ,буква „и „  от приложението към чл.56 от Наредбата както следва    

 

било: 

услуги с атрактивен характер  

 

и/ 

въртележки, виенски                                                                      150 лв. 

колела, блъскащи се                                                                 на брой оборудване ; 

колички, велосипеди   



и рикши  

 

става : 

въртележки, виенски                                                                      150 лв. 

колела, блъскащи се                                                                    на място; 

колички, велосипеди   

и рикши  

 

Като изменението влиза в сила от 01.01.2015 година. 

 

 

 

                                                                 Председател  на ОбС Брацигово: 

                                                                                                                       / Илия Калинов/                                                                        

№ 

по 

ред 

Съветници 

име, фамилия 

 

Присъства

ли 

Гласували 

„За”   „Против” „Въздържали 

се „ Гласували: 

1 Анета Георгиева Рашайкова           Да *   

2 Борис Пеев Малинов                    Да *   

3 Веселин Атанасов Христев          Да *   

4 Георги Василев Кабов Да *   

5 арх. Денка Станкова Николова    Да   * 

6 Дима Ангелова Пашкулева         Да   * 

7 Димо Василев Милковски               Да *   

8 Иванка Костадинова Барбова Да *   

9 Илия Георгиев Калинов    Да *   

10 инж.Мария Григорова Батаклиева Да *   

11 д-р Милана Истилиянова Тодовичина Да *   

12 д-р Милка Иванова Кънчева Да *   

13 арх. Младен Димитров Китов Да *   

14 Надежда Борисова Казакова Да *   

15 Рангел Тодоров Тасков Да *   

16 Стефка Петрова Казакова Да *   

17 Стоян Димитров Вълков Да *   

                                  Общо гласували: 17 15  2 


