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Госпожо председател, госпожи и господа общински съветници, 

 

1 Причини налагащи промяна в  Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан: Настоящата наредба обхваща 

нормите, регламентиращи определянето на размера на местните данъци. Следва 

да се има в предвид, че данъкът е публично вземане представляващ основен 

приход в общинския бюджет н т.ч. и данък недвижими имоти. Данъкът е с 

традиционно добро изпълнение, добра прогнозируемост  и събираемост. От 

друга страна важна роля довела до необходимост от промяна е непрекъснато 

нарастващата потребност на гражданите във връзка с подобряване 

инфраструктурата, поддръжка на активи, необходимото собствено участие на 

общината при кандидатстване по европейски програми, образование, сигурност 

и много други. 

 
2 Цели,които се поставят  

Повишаване на приходите в бюджета на Община Чирпан. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.  

За прилагането на изменението в Наредбата за определяне размера на местните данъци 

на  територията на Община Чирпан не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането. 

     Очакваните резултати след приемането на промяната в наредбата е повишаване   

приходите в общинския бюджет. 

 



 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

              Настоящият проект за промяна на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на Община Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което 

съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на 

Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, 

свързани с тази материя.  

 

 

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

       На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация Общински съвет – Чирпан изменя Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Чирпан, както следва: 

          чл. 14 се изменя и добива следния вид: 

 „Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на  1,3 на 

хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.” 
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