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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от д–р Петър Георгиев Петров
Кмет на Община Ценово, област Русе
Относно: Приемане на Наредба № 19 за местните данъци и изменение на Наредба № 3
за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в
община Ценово
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Към настоящия момент на територията на Община Ценово действа Наредба № 3 за
местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в
община Ценово. С този нормативен акт Общински съвет – Ценово е регламентирал както
обществените отношения, свързани с определянето размера на местните данъци, така и
отношенията, касаещи определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги, които нашата община предлага. От друга страна Законът за местните данъци и
такси /ЗМДТ/ предполага съществуването на две наредби на общинския съвет. С едната,
по законовата делегация на чл. 1, ал. 2 от ЗМДТ, общинският съвет следва да определи
размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със закона.
С другата, по силата на чл. 9 от ЗМДТ, общинският съвет следва да уреди обществените
отношения на територията на общината, свързани с определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, които общината предоставя. С оглед на тези посочени
законови норми е необходимо нормите, касаещи определянето на размера на местните
данъци в Община Ценово да бъдат отделени в самостоятелен нормативен акт.
Друга причина за предлаганите изменения на нормативната уредба, касаеща
местните данъци и такси е съществуването на текстове в подзаконовия нормативен акт,
които повтарят, в някои случаи неточно, съществуващи и действащи към момента
законови норми. Според чл. 76 от Административно-процесуалния кодекс /АПК/
общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните
актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение. Чл. 8 от Закона за
нормативните актове /ЗНА/ създава правилото, че всеки общински съвет може да издава
наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен
неуредени от тях обществени отношения с местно значение. Явна е волята на
законодателя нормативният акт да бъде в пълно съответствие с актовете от по-висока
степен, да ги доразвива, но без да им противоречи. Именно по тази причина в
предложения ви проект за нормативен акт са определени размерите на местните данъци,
каквато е компетентността на общинския съвет, но без да се преповтарят законови
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текстове, регламентиращи въпросите, свързани с определянето на данъчно задължените
лица, начинът на определяне на съответния данък, категориите освободени от
заплащането на един или друг данък лица, условията и сроковете за плащане.
Регламентирането с правни норми на тези въпроси не е от компетентността на общинския
съвет, поради което норми с такива текстове нямат място в местния подзаконов акт.
С проекта се попълват и съществуващи празноти в досега действащата правна
уредба, касаеща определянето на размера на местните данъци, които Община Ценово
събира. Пример за това е определянето на данък върху таксиметровите превози. До
настоящия момент, въпреки въвеждането му със ЗМДТ, общинският съвет не е определил
неговия размер. С проекта се предлага размерът на данъка да е 300 лева на година, което е
минимално допустимото по закон. Съгласно чл. 61ф, ал. 1 от ЗМДТ общинският съвет
определя размера на този данък в границите от 300 лв. до 1000 лв.
С проекта се предлага и увеличение на размерите на данъка върху превозните
средства, който към настоящия момент беше определен на минимума, посочен в ЗМДТ.
Предвижда се и увеличение на размера на данъка върху недвижимите имоти, както и на
размерите на патентния данък за питейни заведения 1-2 звезди и търговия на дребно до
100 кв.м. нетна търговска площ. Размерите на тези данъци не са променяни от приемането
на Наредба № 3 за местните данъци, такси и цени на услуги, извършвани от общинска
администрация в община Ценово. С оглед на дългия период от последното изменение е
необходимо да бъде актуализиран техния размер. Целта на увеличението е да бъде
запазен баланса между приходната и разходната част на общинския бюджет и рационално
оперативно управление на събраните приходи, за законосъобразно финансиране на
бюджетните дейности при недостиг на средства. При обсъждане на предложените
увеличения на размерите на посочените по-горе местни данъци следва да се имат предвид
освен нарасналите разходи за извършваните от общината дейности по задоволяване
потребностите на населението, и факта, че предлаганите сега ставки са съобразени както с
допустимите от закона размери, така и със средното ниво тези данъци за общините от
област Русе. Към настоящото предложение са приложени сравнителни таблици, от които
е видно какъв е размера на тези данъци в общините Иваново, Бяла и Борово, както и
какви са границите определени със ЗМДТ и какви са данъците в община Ценово към
настоящия момент. Останалите размери на местни данъци се запазват същите като в
досега действащата правна уредба. В следствие на прилагането на новата уредба се
очаква ръст в приходите на Община Ценово. Като цяло размерите на всички данъци са
под средното равнище на размерите, определени със ЗМДТ, а в голяма част предвидените
размери са определени на законовия минимум. Целта, която се преследва е постигане на
баланс между потребностите на населението и данъчната тежест.
На следващо място с предложения ви проект на нормативен акт се правят
изменения на правната материя, уреждаща администрирането и определянето на местните
такси и цени на услуги. От съществуващата и действаща към момента наредба се
предлага да бъдат отменени нормите, които касаят местните данъци, поради
обособяването им в отделен нормативен акт. Предвидено е също да бъдат отменени или
изменени норми, които противоречат на нормативни актове от по – висока степен.
Така например с чл. 60, ал. 3 от действащата Наредба № 3 за местните данъци,
такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в община Ценово
/Наредба № 3 на ОбС-Ценово/ се въвежда допълнително условие за освобождаване от
заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване, а именно имота да не е основно
жилище. Посочената разпоредба в тази си част противоречи на чл. 71, т. 1 от ЗМДТ,
според който не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване ако имотът не се
ползва през цялата година и е подадена декларация за това. Законодателят изчерпателно е
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изброил предпоставките за несъбиране на тази такса, като не е дал възможност на
съветите да поставят допълнителни условия. С оглед съобразяването на тази норма със
съответния законов текст се предлага в чл. 60, ал. 3 от Наредба № 3 на ОбС-Ценово да
бъде отменен изразът „и които не са основно жилище“.
В чл.69 от действащата Наредба № 3 се определя отделна такса – 60 лева на месец
за поставяне на кафе-автомати. Тя е в по-голям размер, тъй като определената към
момента месечна такса от 30 лева не покрива разходите по предоставяне на услугата. Така
наример, само за ел.енергия през зимните месеци се заплащат средно около 55-60 лева.
Предлага се да бъдат отменени и точки 9, 10 и 11 от чл. 113 на Наредба № 3 на
ОбС-Ценово. С точка 9 се събира такса за регистрация на пункт за дестилация на
ферментирали плодови материали за производство на ракия с материали на гражданите.
Съгласно чл. 57 от Закона за акцизите и данъчните складове регистрацията на малките
обекти за дестилиране се извършва не от съответната община, а от началника на
митницата по местонахождение на обекта. Поради това и общината няма как да събира
такса за регистрация на обекти за дестилиране. Сходно е положението и със
съществуващата такса за издаване на удостоверение за регистрация на частна
ветеринарномедицинска практика. Съгласно чл.32 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност директорът на ОДБХ вписва ветеринарномедицинското заведение и
ветеринарните лекари, работещи в него, в регистър и издава удостоверение за
регистрация по образец. В т.14 от чл.113 на Наредба № 3 се предлага да бъде определена
нова такса „за кръст” в размер на 6 лева. Размерът й е определен съобразно разхода, който
прави община Ценово за закупуване на кръстове.
За отмяна е предложен и чл. 83 от Наредба № 3 на ОбС-Ценово, който предвижда
да се събира такса за транспортни разходи. Местните такси, които общините събират са
изброени в чл. 6 на ЗМДТ. Вярно е че изброяването не е изчерпателно, но видно от текста
на чл. 6, ал. 1, б. „к“ от ЗМДТ освен изброените, общините могат да събират и други
такси, които са определени в закон. Следователно общинските съвети не са компетентни
да определят други такси извън посочените в ЗМДТ или в друг закон. Нито в ЗМДТ, нито
в друг действащ закон не е предвидена възможността общините да събират такса за
транспортни разходи. Напротив. Транспортните разходи следва да са калкулирани в
размера на съответната такса /арг. чл. 8, ал. 1, т. 1 от ЗМДТ/.
Предлага се и отмяната на цялата Глава Дванадесета, съдържаща норми за
категоризация на туристическите обекти. Обществените отношения, свързани с
категоризацията на туристическите обекти и заплащаните такси за това са уредени в
Закона за туризма и подзаконовите нормативни актове към него. Общинският съвет не е
овластен да преурежда със своя наредба вече уредени от закон обществени отношения.
Предлага се отмяна на целия Дял Шести от Наредба № 3 на ОбС-Ценово. Делът
съдържа правни норми, касаещи установяването и събирането на публичните вземания на
общината. Тези обществени отношения се уредени в действащото законодателство
/ЗМДТ, ДОПК и други/. Поради това е недопустимо преуреждането им с акт от по-ниска
степен какъвто е наредбата на общинския съвет. Що се касае до налагането на
административни наказания за извършени административни нарушения на нормите,
уреждащи материята на определяето, администрирането и събирането на местните
данъци и такси – редът и съставите на тези нарушения са превидени в ЗМДТ.
Целта, която се преследва с предложения нормативен акт е постигане на по-голямо
съответствие на местната правна уредба на обществените отношения, свързани с
администрирането и определянето на размера на местните данъци и такси с нормативните
актове от по-висока степен.
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За прилагането на новата правна уредба в областта на администрирането и
определянето на размера на местните данъци и такси на територията на Община Ценово
не се налагат изразходване на допълнителни финансови средства. В резултат от
прилагането на новите норми ще се постигне съобразено в по-голяма степен с
действащото законодателство администриране на местните такси и данъци в Община
Ценово.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба не се установи тя да
противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания
подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от
синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на
правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени
отношения. Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найпълно изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската
Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните
актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на
потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление.
Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който
подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет - Ценово
като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на
„Европейската харта за местното самоуправление”.
С оглед горното и на основание чл. 56, ал. 2, т.2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам на Общински съвет – Ценово, да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от
ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 76, ал. 3 от АПК,
във връзка с чл. 8 от ЗНА, Общински съвет - Ценово
РЕШИ:
Приема Наредба № 19 за местните данъци.
Приложение: 1. Проект на Наредба № 19 за местните данъци; 2. Сравнителни
таблици – 2 броя; 3. Финансов анализ
Срокът за предложения и становища по настоящия проект за нормативен акт
е 30 дни, считано от момента на публикуването му на интернет страницата на
Общински съвет – Ценово.
Вносител:
д–р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово
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Проект!

Наредба № 19 за местните данъци
ГЛАВА ПЪРВА
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определя размерът на местните данъци в Община Ценово
при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.
Чл. 2. В бюджета на Община Ценово постъпват местните данъци, определени с чл.
1, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 3. Размерът на местните данъци, събирани от Община Ценово се определя в
български лева.
ГЛАВА ВТОРА
Данък върху недвижимите имоти
Чл. 4. Размерът на данъка върху недвижимите имоти в община Ценово е 1,5 на
хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл. 5. Данъчната оценка на недвижимите имоти се определя съгласно Закона за
местните данъци и такси.
Чл. 6. Данъкът се заплаща при условията, в сроковете и от лицата, определени в
Закона за местните данъци и такси.
ГЛАВА ТРЕТА
Данък върху наследствата
Чл. 7. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се
определя и оценява съгласно чл. 33 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 8. Облагаемата наследствена маса и размерът на наследствените дялове се
определят по реда на Закона за местните данъци и такси и Закона за наследството.
Чл. 9. Размерът на данъка върху наследствата в община Ценово е както следва:
1. за братя и сестри и техните деца - 0,5 на сто за наследствен дял над 250 000
лв.;
2. за лица извън посочените в т. 1 - 4 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл. 10. Освобождават се от данък върху наследствата имуществата, определени в
Закона за местните данъци и такси.
Чл. 11. Данъкът се заплаща при условията и в сроковете, определени в Закона за
местните данъци и такси.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин
Чл. 12. Обектът на облагане, данъчно задължените лица, основата за определяне на
данъка, както и освободените от данък имущества са определени в Закона за местните
данъци и такси.
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Чл. 13. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл. 44, ал. 2 от Закона
за местните данъци и такси данъкът в община Ценово се начислява върху оценката на
прехвърляното имущество в следния размер:
1. при дарение между братя и сестри и техните деца - 0,5 на сто;
2. при дарение между лица извън посочените в т. 1 - 4 на сто.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът в община Ценово е в размер
от 2,5 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката
на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се
уголемява, данъкът се начислява върху превишението.
Чл. 14. Данъкът се заплаща при условията и в сроковете, определени в Закона за
местните данъци и такси.
ГЛАВА ПЕТА
Данък върху превозните средства
Чл. 15. Обектът на облагане, данъчно задължените лица и редът за подаване на
декларации са определени в Закона за местните данъци и такси.
Чл. 16. (1) За леки автомобили размерът на данъка, съобразно мощността на
двигателя, коригиран с коефициент в зависимост от годината на производство, е както
следва:
1. до 37 kW включително - 0,41 лв. за 1 kW;
2. над 37 kW до 55 kW включително - 0,48 лв. за 1 kW;
3. над 55 kW до 74 kW включително - 0,65 лв. за 1 kW;
4. над 74 kW до 110 kW включително - 1,32 лв. за 1 kW;
5. над 110 kW - 1,47 лв. за 1 kW.
В зависимост от годината на производство данъкът се умножава с коефициентите
определени в чл. 55, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.
(2) Данъкът за ремаркета на леките автомобили е в размер:
1. товарно ремарке – 10,00 лв.;
2. къмпинг ремарке – 15,00 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер от 15,00 лв., а за мотоциклети както следва:
1. до 125 куб. см включително – 15,00 лв.;
2. над 125 до 250 куб. см включително – 35,00 лв.;
3. над 250 до 350 куб. см включително – 45,00 лв.;
4. над 350 до 490 куб. см включително – 60,00 лв.;
5. над 490 до 750 куб. см включително – 85,00 лв.;
6. над 750 куб. см – 110,00 лв.
(4) Данъкът за триколка на базата на общото тегло е както следва:
1. до 400 кг включително - 4 лв.;
2. над 400 кг - 6 лв.
(5) Данъкът за автобуси, в зависимост от броя на местата за сядане, е в размер:
1. до 22 места, включително мястото на водача - 50 лв.;
2. над 22 места, включително мястото на водача - 100 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил до 12 тона технически допустима максимална маса е
в размер от 15,00 лв. за всеки започнат тон товароносимост.
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(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке в зависимост от допустимата
максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването
на влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача е както следва:
Брой оси на
седловия
влекач/влекача за
ремарке

Допустима максимална Данък (в лв.)
маса на състава от
превозни
средства,
посочена
в
свидетелството
за
регистрация на влекача
равна или по-малка
задвижваща ос/оси с други системи за
повече от от
пневматично или с окачване
на
окачване, прието за задвижващата
еквивалентно
на ос/оси
пневматичното
А) с две оси
18
8
28
18
20
28
64
20
22
64
147
22
25
190
342
25
26
342
600
26
28
342
600
28
29
331
399
29
31
399
655
31
33
655
909
33
38
909
1381
38
1007
1369
Б) с три и повече 36
38
640
888
оси
38
40
888
1228
40
1228
1817
(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и
други), автокранове, специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари и други специални автомобили, без тролейбусите, в размер на 50 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона, специализирани
ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона в
размер на 100 лв.
(10) Данъкът за трактори в размер, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10,00 лв.;
2. над 18 kW до 37 kW включително – 12,00 лв.;
3. над 37 kW – 15,00 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер на 25 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни и превозни средства от категория L7e по Закона за
движението по пътищата е в размер на 50 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 тона в
зависимост от допустимата максимална маса, от броя на осите и вида на окачването, както
следва:
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Брой
оси
моторното
превозно
средство

на Допустима максимална Данък (в лв.)
маса
равна или по-малка
задвижваща
повече от
от
ос/оси
с
пневматично или
с окачване, прието
за еквивалентно
на пневматичното
А) с две оси
12
13
30
13
14
61
14
15
168
15
237
Б) с три оси
15
17
61
17
19
106
19
21
217
21
23
282
23
434
В) с четири оси
23
25
282
25
27
286
27
29
446
29
708

други системи за
окачване
на
задвижващата
ос/оси

61
168
237
536
106
217
282
434
675
286
446
708
1050

Чл. 17. Данъкът за:
1. корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в
регистрите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с
Черно море и с река Дунав, без яхтите и скутерите е в размер на 1 лв. за всеки
започнат бруто тон;
2. корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на
големите кораби в българските пристанища е в размер на 1 лв. за всеки започнат
бруто тон до 40 бруто тона, включително и в размер на 0,10 лв. за всеки започнат
бруто тон над 40 бруто тона;
3. джетовете - в размер на 100 лв. за брой;
4. ветроходните и моторните яхти - в размер на 20 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. скутерите - в размер на 2,70 лв. за киловат;
6. влекачите и тласкачите - в размер на 0,14 лв. за киловат;
7. речните несамоходни плавателни съдове - в размер на 0,50 лв. за тон максимална
товароподемност.
Чл. 18. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както
следва:
1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за
вертолети - 20 лв. за всеки започнат тон максимално излетно тегло;
2. за параплан - 12 лв.;
3. за делтаплан - 12 лв.;
4. за мотоделтаплан - 20 лв.;
5. за свободен балон – 30 лв.;
6. за планер - 30 лв.
Чл. 19. Освобождават се от данък превозните средства по чл. 58 от Закона за
местните данъци и такси.
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Чл. 20. (1) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително,
снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните
категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "EEV", определеният по чл. 16
данък за съответната година се заплаща с 40 на сто намаление.
(2) За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW включително и
съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", за съответстващите
превозни средства на "Евро 5" и "Евро 6" се заплаща данък с намаление, определено с
чл. 59, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.
(3) За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи
с двигатели, съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4" и за
съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" превозни средства се заплаща данък с
намаление, определено с чл. 59, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси.
(4) Екологичните категории "Евро 3", "Евро 4", "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" се
удостоверяват по начина, посочен в чл. 59, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси.
Чл. 21. Данъкът се заплаща при условията, по реда и в сроковете, определени в
Закона за местните данъци и такси.
ГЛАВА ШЕСТА
Патентен данък
Чл. 22. Размерът на патентния данък в община Ценово е както следва:
1. Места за настаняване с не повече от 20 стаи - данъкът се определя за стая
1 и 2 звезди
25 лв.
2. Заведения за хранене и развлечения - данъкът се определя за място за
консумация, включително на открити площи, или за обект:
а) ресторанти:
1 - 2 звезди
1 лв.
3 звезди
6 лв.
б) заведения за бързо
обслужване:
1 - 2 звезди
1 лв.
3 звезди
3 лв.
в) питейни заведения с
изключение на посочените в
буква “е”:
1 - 2 звезди
2 лв.
3 звезди
2 лв.
г) кафе-сладкарници:
1 - 2 звезди
1 лв.
3 звезди
3 лв.
д) барове:
- дневни:
2 звезди
3 лв.
3 звезди
10 лв.
- нощни:
2 звезди
5 лв.
3 звезди
20 лв.
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е) бюфети, каравани и
75 лв.
павилиони - за обект:
3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ:
3 лв.
4. Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране:
лева за брой място
5 лв.
5. Дърводелски услуги
50 лв.
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги
40 лв.
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали
500 лв.
8. Обущарски и шапкарски услуги
40 лв.
9. Металообработващи услуги
100 лв.
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги данъкът се определя за работно място
60 лв.
11. Машинописни и/или копирни услуги - данъкът се определя на брой
устройство
180 лв.
12. Козметични услуги, поставяне на татуировки - данъкът се определя за
работно място
130 лв.
13. Маникюр, педикюр - данъкът се определя за работно място
60 лв.
14. Часовникарски услуги
60 лв.
15. Тапицерски услуги
180 лв.
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми
190 лв.
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по
техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства
280 лв.
18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации
100 лв.
19. Стъкларски услуги
100 лв.
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди,
климатици, ремонт на музикални инструменти
47 лв.
21. Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под наем
300 лв.
22. Компаньонки и компаньони
от 3000 лв.
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23. Масажистки и масажисти
500 лв.
24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти
2000 лв.
25. Фотографски услуги
200 лв.
26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под
наем на недвижими имоти
100 лв.
27. Санитарни възли, наети под аренда
150 лв.
28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки
услуги, ремонт на шевни машини
50 лв.
29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на
велосипеди, коминочистачни услуги
50 лв.
30. Заложни къщи:
3000 лв.
31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна
литература
30 лв.
32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника
(копирни апарати, факс апарати, принтери и други)
300 лв.
33. Игри с развлекателен или спортен характер - данъкът се определя за брой
съоръжения
а) развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета
или жетон:
100 лв.
б) минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол,
минибаскетбол, бридж, табла:
8 лв.
в) зали за боулинг и кегелбан - за игрален коридор, и билярд - за маса:
40 лв.
34. Фитнес центрове и спортни зали
1,5 лв. за 1 кв. м и 300 лв. за един фитнес уред
35. Химическо чистене, пране и гладене - данъкът се определя на брой
съоръжения
133 лв.
36. Мелничарски услуги:
а) мелници за брашно - 18 лв. на линеен сантиметър от дължината на
млевната линия;
б) мелници за фураж стационарни - 600 лв.
37. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета
750 лв. на брой;
б) лодки
450 лв. на брой;
в) яхти
900 лв. на брой;
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г) джетове
900 лв. на брой;
д) влакчета
30 лв. на място;
е) файтони
75 лв. на място;
ж) водни ски, водни планери и
150 лв. на брой оборудване;
сърфове, водни колела, включително
надуваеми, водни увеселения
з) зимни ски (включително ски150 лв. на брой оборудване;
екипировка), зимни кънки,
сноубордове, шейни
и) въртележки, виенски колела,
150 лв. на място;
блъскащи се колички, велосипеди и
рикши
к) детски колички и моторчета
150 лв. на брой;
л) стрелбища
300 лв. на брой.
38. Обучение на водачи на моторни превозни средства - данъкът се определя
за брой моторно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети
200 лв.
б) други МПС
400 лв.
39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства - от 2000 лв. за брой
моторно превозно средство.
40. Услуги със земеделска и горска техника - данъкът се определя за брой
техника, както следва:
а) комбайн - 330 лв.;
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и
самодвижещи се машини - 110 лв.;
в) прикачни, навесни и стационарни машини - 11 лв.
Чл. 23. (1) Данъчно задължените лица, условията за начисляване на данъка,
данъчните облекчения и реда за подаване на декларациите са определени в Закона за
местните данъци и такси.
(2) Данъкът се заплаща при условията, по реда и в сроковете, определени в Закона
за местните данъци и такси.
ГЛАВА СЕДМА
Туристически данък
Чл. 24. Размерът на туристическия данък във всички населени места на община
Ценово е:
1. категория 1 звезда – 0,20 лв. за нощувка.
2. категория 2 звезди – 0,30 лв. за нощувка.
3. категория 3 звезди – 0,50 лв. за нощувка.
4. категория 4 звезди – 0,50 лв. за нощувка.
5. категория 5 звезди – 0,50 лв. за нощувка.
Чл. 25. Данъчно задължените лица, предметът и редът на облагане, както и
сроковете и условията за плащане на данъка са определени в Закона за местните данъци и
такси.
ГЛАВА ОСМА
Данък върху таксиметров превоз на пътници
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Чл. 26. Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници в
община Ценово е 300 лв.
Чл. 27. Данъчно задължените лица, предметът и редът на облагане, както и
сроковете и условията за плащане на данъка са определени в Закона за местните данъци и
такси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани
от общинската администрация в община Ценово се правят следните изменения:
1. Заглавието на Наредбата се изменя както следва: „Наредба № 3 за определянето
и администрирането на местните такси и цени на услуги, предоставяни от
Община Ценово“.
2. Член 1 от Наредбата става: „С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги,
предоставяни от община Ценово.“
3. Член 2 се отменя.
4. Член 3 придобива следната редакция: „В община Ценово се събират местните
такси, определени в чл. 6, ал. 1 на Закона за местните данъци и такси.“
5. В член 5 се правят следните изменения:
а/ Алинея 1 става: „Размерите на местните такси и цените на услугите се определят
с тази наредба при спазване на принципите, залегнали в Закона за местните данъци
и такси.“
б/ Алинеи 2 и 3 се отменят.
6. В член 6 думата „данъци“ и запетаята след нея се отменят.
7. Член 7 се отменя.
8. Член 8 се отменя.
9. Дял Втори на Наредбата и всички негови текстове /чл. чл. 9 -57а/ се отменят.
10. Член 58, алинея 2 се изменя така: „Таксата се определя в годишен размер за
всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена
план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за деиностите,
посочени в чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.“
11. В член 59, алинея 2 изразът „в съответното населено място“ се заменя с „в
съответния район“, а числото „30 октомври“ става „31 октомври“.
12. В член 60 се правят следните изменения:
а/ Алинея 1 придобива следния вид: „Таксата се заплаща от лицата по чл. 11 от
Закона за местните данъци и такси“.
б/ Алинея 2 се отменя.
в/ В алинея 3 изразът „и които не са основно жилище“ се отменя.
г/ В алинея 4 думите „основен и“ се заличават.
13. Навсякъде в Глава Осма на наредбата след „лв.“ се заличава записът „/м2“.
14. В чл.69, буква „б” след „30 лв.” се поставя запетая и се добавя „а за кафеавтомати 60 лв. на месец”
15. Член 76 се отменя.
16. Заглавието на Глава Девета се изменя така: „Такси за детски ясли, детски
градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги,
лагери и други общински социални услуги“.
17. Член 78а се отменя.
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18. Точка 30 на чл. 80, алинея 1 се отменя.
19. Член 81 и чл. 82 се обособяват в нова Глава Петнадесета А със заглавие: „Други
местни такси, определени със закон“ и стават съответно член 105а и член 105б.
20. Член 83 се отменя.
21. Член 84 се отменя.
22. Член 97 и член 98 се отменят.
23. В член 111 се правят следните изменения:
а/ В алинея 1 думата „документи“ се заменя с „актове“.
б/ В алинея 3 отпада израза в скобите „специалист по „Приходите“.
24. В член 113 се правят следните изменения:
а/ От основния текст на нормата отпадат думите „такси и“.
б/ Точка 9 се отменя.
в/ Точка 10 се отменя.
г/ Точка 11 се отменя.
д/ В точка 13 думата „зали” се заменя с израза „на помещения”.
е/ В точка 14 след „ковчег;” се добавя „ кръст – 6 лв.;”.
25. Заглавието на Глава Осемнадесета се изменя както следва: „Цени за ползване на
радиоточка“
26. В член 114 се правят следните изменения:
а/ В алинея 1 изразът „Абонаментна такса“ се заменя с „Абонаментът“.
б/ В алинея 2 „годишна абонаментна такса“ се заменя с „годишен абонамент“.
в/ В алинея 3 думите „годишната абонаментна такса“ се заменят с „годишния
абонамент“.
27. В член 115 навсякъде израза „годишната абонаментна такса“ се заменя с
„годишния абонамент“.
28. В член 116 думата „такса“ се заменя с „цена“.
29. Дял Шести „Административно наказателни разпоредби” се отменя.
30. В параграф 3 от Допълнителните разпоредби се отменят т. т. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10,
11 и 12.
31. Да се добави член 96 в Наредба №3 за местните данъци, такси и цените на
услуги, извършвани от общинската администрация в Община Ценово.
Разпоредбата на горепосочения член да гласи следното:
Чл.96. Издаване на всички други видове удостоверения по искане на гражданите:
(1) бърза поръчка- срок за изпълнение 4 часа- 10.00 лв.
(2) обикновена поръчка- срок за изпълнение 2 дни- 5. 00 лв.
32. Член 85 придобива следната редакция: „Такси и срокове за изпълнение на
административни услуги по закона за местните данъци и такси.“
(1). Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за
местните данъци и такси:
- бърза поръчка – 10.00 лв – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 5.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(2). Издаване на удостоверение за декларирани данни:
- бърза поръчка – 10.00 лв – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(3). Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследствата:
- бърза поръчка – 5.00 лв – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(4). Издаване на заверено копие т подадена данъчна декларация:
- бърза поръчка – 2.00 лв. на страница – срок на изпълнение – 4 часа.
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- обикновена поръчка – 1.00 лв. на страница – срок на изпълнение – 2 дни.
(5). Издаване на препис от документ за платен данък върху превозните средства:
- бърза поръчка – 5.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(6). Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж:
(а) Физически лица:
- бърза поръчка – 5.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(б) Юридически лица без Еднолични търговци и Земеделски производители:
- бърза поръчка – 25.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 20.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(7). Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на ползване:
(а) Физически лица:
- бърза поръчка – 5.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(б) Юридически лица без Еднолични търговци и Земеделски производители:
- бърза поръчка – 25.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 20.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(8). Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и
незавършено строителство:
(а) Физически лица:
- бърза поръчка – 5.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(б) Юридически лица без Еднолични търговци и Земеделски производители:
- бърза поръчка – 25.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 20.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
(9). Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижимите имоти и
такса за битови отпадъци:
- бърза поръчка – 5.00 лв. – срок на изпълнение – 4 часа.
- обикновена поръчка – 3.00 лв. – срок на изпълнение – 2 дни.
33. Член 86 се отменя.
34. Член 87 се отменя.
35. Член 88 се отменя.
36. Член 89 се отменя.
37. Член 90 се отменя.
§ 2. Настоящата наредба е приета на основание чл. 1, ал. 2 от Закона за местните
данъци и такси.
§ 3. Наредбата №19 за местните данъци влиза в сила от 01.01.2018г.
§ 4. Наредба № 3 за местните такси и цени на услуги, извършвани от общинска
администрация в Община Ценово влиза в сила от момента на приемането й.

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС-Ценово:
Галина Георгиева
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