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ОТНОСНО: Приемане на изменение в Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Свищов.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДА ТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На територията на Община Свищов към настоящия момент се прилага Наредба за 
определяне размера на местните данъци на територията на Община Свищов, приета с 
Решение № 95/28.02.2008 г., Протокол №8 на Общински съвет -  Свищов.

Причини, които налагат приемането
Необходимост от средства за обезпечаване на задължителни и приоритетни 

разходни политики на Община Свищов.
Цели, които се поставят с промяната на Наредбата
С направеното изменение на Наредбата ще бъде осигурен допълнителен финансов 

ресурс за осигуряване на разходните политики на Община Свищов.
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Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата
За прилагане на изменението в Наред ата не е необходимо разходването на 

бюджетни средства.
Очаквани резултати
Очакваните резултати от приемането на предложения проект са увеличаване на 

приходната част в съответния параграф от бюджета на Община Свищов.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз
Настоящият проект за изменение на цитираната Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Свищов е в съответствие с европейското 
законодателство.

Настоящият проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Свищов се приема на основание чл. 21, ал.2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). Същата е в 
съответствие с Европейската харта за местно самоуправление.

На основание чл.28 от Закона за нормативните актове (ЗНА) предлагам на Вашето 
внимание Проект за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци 
на територията на Община Свищов, заедно с мотивите за изготвянето й.

Предложеното изменение на Наредбата е подзаконов нормативен акт и 
съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от 
синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и 
директивите, уреждащи тази материя.

На основание чл.26, ал.З от ЗНА, във връзка чл.77 от Административно 
процесуалния кодекс (АПК), проектът е публикуван в официалната интернет страница на 
Община Свищов — www.svishtov.bg. като по този начин е дадена възможност на всички 
заинтересовани лица да се запознаят с него и да изразят становище.

Във връзка е гореизложеното предлагам Общински съвет Свищов да приеме 
следния проект на решение:

Предлагам Общинския съвет Свищов на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с 
чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

Приема изменение в Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Свищов, както следва:

I. В глава втора „Местни данъци”, се прави следното изменение:
1. Променя текста на Чл. 15, както следва:
Стар текст:
„Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 2 

на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
Нов текст:
„Чл. 15. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 

на 2,3 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.”
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II, В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата за определянето размера 
на местните данъци на територията на община Свищов се създава нов параграф.

1. Параграф 23 със следния текст:
§23. Направеното изменение в Наредбата за определяне размера на местните

данъци на територията на Община Свищов, приети с Решение №....................2016 г.,
Протокол №........................  влизат в сила от 01.01.2017 година.’’
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Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, отразяващ 
задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни 
актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на 
институциите в срок от 30 дни от публикуване на настоящото на интернет 
страницата на Община Свищов - www.svishtov.bg, се приемат предложения 
и становища, относно предложеният проект за изменение наредба.

Предложения, мнения и препоръки към проекта за изменение на 
Наредбата за определяне на местните данъци на територията на Община 
Свищов се приемат писмено на адрес в гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски" 
№ 2, Общински център за административно обслужване и информация 
или на e-mail - obshtina@svishtov.bg

http://www.svishtov.bg
mailto:obshtina@svishtov.bg

