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                                                                                ДО 

                                                                                ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – САДОВО 

 

                              

                        П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е 

             От Димитър Бориславов Здравков – кмет на община Садово 

             Относно: Приемане на Наредба за изменение на НАРЕДБА  №10 за 

определяне размера на местните данъци  при условията, реда и в границите, 

определени от Закона за местните данъци и такси 

              Уважаеми госпожи и господа, 

              Предлагаме на Вашето внимание проект за Наредба за изменение на  

НАРЕДБА  №10 за определяне размера на местните данъци  при условията, реда и в 

границите, определени от Закона за местните данъци и такси, чрез който да се завиши 

данъка върху недвижими имоти от 1.8 на 3 промила, при условие, че горната граница 

на данъка в ЗМДТ е 4.5 промила. Предлаганото завишение ще доведе до нарастване на 

сумата на данъка в бюджета с около 94000 лв., които могат да се използват за 

подобряване състоянието на населените места в общината. 

              Мотиви: 

              Причината, която налага  да се приеме Наредба за изменение на  

НАРЕДБА №10 за определяне размера на местните данъци  при условията, реда и в 

границите, определени от Закона за местните данъци и такси е необходимостта от 

осигуряване на  финансов ресурс за нормалното функциониране на общината и 

постепенно подобряване на състоянието на инфраструктурата  във всяко от населените 

места в община Садово. 

               Цел 

               Осигуряване на допълнителен финансов ресурс чрез вдигане на .Данък върху 

недвижимите имоти. 

               Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

                За прилагане на измененията в Наредбата не е необходимо изразходването на 

бюджетни средства. 

                Очаквани резултати 

                Очакваните резултати са в посока  на подобряване на условията за 

съществуване на гражданите на община Садово. 

                 Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 

                 Предлаганите промени в Наредбата са в съответствие с нормативните актове 

от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

                 Правни основания 

                 Чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове . 

При спазване на разпоредбите на чл.26 и чл.28 от ЗНА. 

               

                Р Е Ш Е Н И Е  

               Приема Наредба за изменение на НАРЕДБА №10 за определяне размера 

на местните данъци  при условията , реда и в границите, определени от Закона за 

местните данъци и такси 
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               §1  Променя чл.2, както следва „Данъкът върху недвижимите имоти се 

определя в промили върху данъчната оценка на недвижимия имот в размер  

на 3 промила”. 

              § 2   Променя чл.3, както следва „За имот, който е основно жилище 

данъкът се дължи в размер на 1.5 промила”. 

              § 3   Променя чл.4, както следва „За имот, който е основно жилище на лице 

с намалена работоспособност от 50 до 100%, данъкът се дължи в размер  

на 0.75 промила”. 
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