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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

От Иван Милков Антонов –Кмет на Община Раковски  
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне 
размера на местните данъци на територията на Община Раковски 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 Предлагам следните мотиви относно актуализиране на Наредбата за местните данъци 
и такси на територията на Община Раковски: 

1. Основна причина, налагаща промените в цитираната наредба са направените анализи 
от Общинска администрация - Раковски; 

2. Целта на тази промяна е да се актуализират разпоредбите в местната наредба; 
3. За прилагането на новата наредба не са необходими финансови средства; 
4. Очакваните резултати от прилагането на актуализираната наредба се очаква 

повишаване приходите  в бюджета на общината; 
5. Изменението на наредбата не противоречи на нормите на Европейския съюз. 

 
На основание чл. 26, ал. 2 от ЗНА проектът за нова наредба е публикуван в официалната 

интернет страница на Община Раковски – www.rakovski.bg на 05.12.2011г. и обявен на 
информационното табло в Центъра за информация и услуги на гражданите на същата дата, 
като по този начин е дадена възмоност на всички заинтересовани лица да се запознаят с него 
и да изразят становище. 

В тази връзка и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,  чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за 
нормативните актове, с чл. 77 от АПК и поради  настъпили промени в ЗМДТ (ДВ бр.98 от 
14.12.2010г.), и извършени анализи от общинска администрация – Раковски през текущата 
година 

 
 предлагам Общински съвет – Раковски да вземе следното  

 
ПРОЕКТО-РЕШЕНИЕ 

  
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните 
данъци на територията на Община Раковски, приета с Решение № 46, взето с Протокол № 
7/31.03.2008г. на редовно заседание на ОбС, както следва: 
1.  Изменя Чл.35, ал.2, която придобива следния вид: „При възмездно придобиване на 
имущество данъкът е в размер на 2 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при 
замяна – върху оценката на имуществото с по-висока стойност.” 
 
ІІ. Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Раковски 
влиза в сила три ни след публикуването й на официалната интернет страница на Община 
Раковски www.rakovski.bg. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
Иван Антонов  
Кмет на Община Раковски  


