РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

О Б Щ И Н А Ц Е Н О В О, О Б Л А С Т Р У С Е

Изх. №
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЦЕНОВО
ОБЛАСТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От д-р Петър Петров
Кмет на община Ценово

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за
местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация
в Община Ценово.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 30 по Протокол № 7/31.01.2008 г. /изм. Решение № 320 по Протокол
№ 42/23.04.2014 г./ е приета Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги
извършвани от общинската администрация в Община Ценово. С наредбата се уреждат
отношенията, свързани с определяне размерите на местните данъци и такси и тяхното
събиране, както и предлаганите такси и услуги на територията на Община Ценово.
Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската
администрация в Община Ценово:
Във връзка с промените в Наредбата за административното обслужване, Закона за
местните данъци и такси, Закона за гражданската регистрация и Закона за териториално
селищното устройство е необходимо привеждане на нормативната база на Община
Ценово в съответствие с приетите законови изменения и допълнения и съответно
изменяне и допълване на Наредба 3. С направените промени се предвижда да се допълнят
и изменят предлаганите такси и услуги, така че да бъдат актуални и да доведат до покачествено и комплексно административно обслужване, при максимален резултат и с
минимален разход на финансови и човешки ресурси.
Цели, които се поставят:
Настоящият проект за изменение и допълнение на съществуващата наредба има за
цел да актуализира услугите, които извършват отдел „Местни данъци и такси и
Гражданска регистрация и административно обслужване“ и административни и
технически услуги извършвани от звено „Териториално и селищно устройство”.
Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
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Предвидените изменения и допълнения на Наредба № 3 за местните данъци, такси
и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово, приета
от Общински съвет – Ценово не изискват финансови средства.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:
Очакванията от настоящите допълнения и изменения на Наредба № 3 за местните
данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община
Ценово, са свързани с актуализиране на предоставените такси и услуги и подобряване
качество на обслужването на гражданите.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Настоящите допълнения и изменения на Наредба № 3 за местните данъци, такси и
цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово приета от
Общински съвет – Ценово са в съответствие с европейското законодателство –
Европейската харта за местно самоуправление.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 56 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, предлагам следния проект за

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание с чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76,
ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общински съвет – Ценово:

РЕШИ:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци,
такси и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово (Приложение №1).
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Приложение№1:
ПРОЕКТ
НАРЕДБА
за изменение и допълнение на НАРЕДБА № 3 за местните данъци, такси и цените на
услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово
І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за местните данъци, такси
и цените на услуги извършвани от общинската администрация в Община Ценово Приета
с Решение № 30 по Протокол № 7/31.01.2008 г. Изм., Решение № 110 по Протокол по
Протокол № 16/29.07.2008 г. Изм., Решение № 170 по Протокол № 30/29.01.2009 г. Изм.,
Решение № 202 по Протокол № 33/25.02.2009 г. Изм., Решение № 231 по Протокол №
40/30.04.2009 г. Доп., Решение № 295 по Протокол № 53/26.11.2009 г. Изм., Решение №
305 по Протокол № 54/09.12.2009 г. Изм., Решение № 314 по Протокол № 57/27.01.2010 г.
Изм., Решение № 360 по Протокол № 63/25.05.2010 г. Изм., Решение № 371 по Протокол
№ 64/25.06.2010 г. Доп., Решение № 389 по Протокол № 67/27.07.2010 г. Изм., Решение
№ 431 по Протокол № 72/26.10.2010 г.Изм. и доп., Решение № 454 по Протокол №
79/02.02.2011 г. Изм. и доп., Решение № 521 по Протокол № 88/31.08.2011 г. Изм. и доп.,
Решение № 74 по Протокол № 12/18.05.2012 г. Отм., Решение № 89 по Протокол №
13/20.06.2012 г. Доп., Решение № 96 по Протокол № 14/28.06.2012 г. .Изм., Решение №
121 по Протокол № 17/23.08.2012 г. Доп., Решение № 181 по Протокол № 25/27.03.2013 г.
Изм., Решение №259 по Протокол №32/23.10.2013г. Изм. Решение №279 по Протокол
№35/27.12.2013г.Изм. Решение №312 по Протокол №40/27.03.2014 г.
Изм.Решение№320 по Протокол№42/23.04.2014 г.
§ 1. В глава втора Данък върху недвижимите имоти се правят следните
изменения
Чл. 13, ал. 1 и ал. 2 се изменят по следния начин
(1). Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.
(2). На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на
сто.
§ 2. В глава пета Данък върху превозните средства се правят следните
изменения
Чл. 48, ал. 1 се изменя по следния начин
(1). Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в
следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На
предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
§ 3. В глава седма Такса за битови отпадъци се правят следните
изменения
Чл. 64, ал.1 се изменя по следния начин
(1). Таксата може да бъде заплатена наведнъж или на две равни вноски
- до 30 юни
- до 30 октомври
на годината за която се дължи
§ 4. В глава единадесета Такси за административни услуги се правят
следните изменения
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Чл. 80 ал. 1 се изменя така: „Извършване на услуги по гражданско
състояние и съответните такси“
1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
Без такса
2. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. – 2 дни
3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак- оригинал
Без такса
4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 2 дни
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път
без такса
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път
Бърза
- 4.00 лв. - 1ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 2 дни
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско
състояние
Бърза
- 3.00 лв. - 1ден
Обикновена
- 2.00 лв. - 7 дни
8. Издаване на удостоверение за наследници
Бърза
- 6.00 лв. - 3 дни
Обикновена
- 3.00 лв. – 7 дни
9. Издаване на удостоверение за семейно положение
Бърза
- 4.00 лв. – 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 7 дни
10. Издаване на удостоверение за семейно положение , съпруг/а и деца
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. – 7 ни
11. Издаване на удостоверение за родените от майката деца
Бърза
- 4.00 лв. – 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 7 дни
12. Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 7 дни
13. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена
Бърза
- 3.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 2.00 лв. - 7 дни
14. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство
без такса 3 дни
15. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на
брак от български гражданин в чужбина
Бърза
- 10.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 5.00 лв. - 7 дни
16. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гржданин с
документ за сключване на граждански брак в Република България

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел: 08122/ 25-10, факс: 20-02,
e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

4

Бърза
- 10.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 5.00 лв. – 7 дни
17. Издаване на удостоверение за постоянен адрес
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 2 дни
18. Заверка на удостоверение за постоянен адрес
3.00 лв.
19. Издаване удостоверение за промени на постоянен адрес
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 2 дни
20. Издаване на удостоверение за настоящ адрес
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 2 дни
21. Заверка на адресна карта за настоящ адрес
3.00 лв.
22.Издаване удостоверение за промени на настоящ адрес
Бърза
- 4.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 3.00 лв. - 2 дни
23. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
Бърза
- 10.00 лв. - 1 ден
Обикновена
- 5.00 лв. - 7 дни
24. Комплектоване на документи и изготвяне на Решение за
възстановяване или промяна на име по административен ред
15.00 лв.
25. Издаване на препис или заверено копие от семеен регистър, личен
регистрационен картон или друг документ по гражданско състояние
4.00 лв.
26. Пресъставяне на актове за гражданско състояние на български
граждани, които имат актове съставени в чужбина
Без такса
27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението
3.50 лв.
28. Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване
на българско гражданство
5.00 лв.
29. Изготване и обработка на декларация за припознаване на дете/след
съставяне на акта за раждане
5.00лв.
30. Сватбен ритуал – разписване
20.00лв.
31. Издаване на всички други видове удостоверения относно гражданско
състояние по искане на граждани
4.00 лв.
§ 5. В глава четиринадесета Такси за технически услуги се правят
следните изменения
В чл. 103
т.9 се допълва по следния начин – „За одобряване на проекти, реконструкция,
преустройство, промяна. За одобряване и съгласуване на линейни обекти“
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Създава нова точка 9.4 – „за линейни обекти 0.20 лв. на л/м, но не по малко от
20 лв.“
т.11 – се отменя
т.14 се допълва по следния начин – „За издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация на строеж V-та категория“
т. 15 се изменя по следния начин – „Заверка на молба – декларация при
извършване на обстоятелствена проверка на имот
- бърза услуга – 10лв.
- обикновена услуга – 5 лв.
Създават се нови:
т.24. „Допускане (разрешение) изработване на комплексен проект за
инвестиционна инициатива на основание чл. 150 от ЗУТ
– такса 50 лв.“
т.25. „Приемане и одобряване на комплексен проект за инвестиционна
инициатива на основание чл. 150 от ЗУТ
– такса 120 лв.“
т.26. „Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в
действащия кадастрален план по чл. 52 от ЗКИР, във връзка с чл. 175 от ЗУТ
- такса 10 лв.“
т.27. „Издаване на разрешение за изменение на одобрен инвестиционен
проект, на основание чл. 154 от ЗУТ
- такса 50% от т.9“
т.28. „Одобряване на инвестиционен проект заснемане за възстановяване на
изгубени проекти по чл. 145, ал. 5 от ЗУТ
- такса – 0.10 лв. на м2 РЗП, но не по малко от 15 лв.“
т.29. „Регистриране и въвеждане строежите в експлоатация, издаване
удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи IV-та категория
- за ново строителство – 1.50 лв./м2, но не по малко от 150 лв.
- за преустройство, реконструкция, промяна и др. 1.00 лв./м2, но не по малко
от 100 лв.“
т.30. „Предоставяне на информация и данни от кадастралния план или от
регулация на лицензирани фирми по ЗКИР
- такса 25 лв.“
т.31. „Искане за осигуряване на достъп до имот по чл. 192 от ЗУТ
- такса 25лв.“

д-р ПЕТЪР ПЕТРОВ
Кмет на Община Ценово

Изготвил: Мирослава Колева
Юрисконсулт
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