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ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От Цветомир Петров 

ЗА кмет на Община Ценово, област Русе 

 

 Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба №19 за местните данъци в 

Община Ценово. 

МОТИВИ: 

С решение № 273 по протокол № 40/22.12.2017 г. е приета Наредба №19 за 

местните данъци в община Ценово. С тази наредба се уреждат отношенията свързани с 

определяне размерите на местни данъци и реда на тяхното събиране. С оглед на 

продължителния период от последното изменение е необходимо да се актуализира 

размерът на данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества по 

дарение и по възмезден начин. Целта е запазване на баланса между приходната и 

разходната част на общински бюджет и рационално оперативно управление на събраните 

приходи, за законосъобразно финансиране на бюджетните дейности при недостиг на 

средства. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 След извършена проверка на приходите от двата вида данъци установих следното:  

 

1. Съгласно чл.13, ал.2 от Наредба № 19 на Общински съвет – Ценово данък при 

придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин е в размер на 2.5 на 

сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на 

имуществото с по-висока стойност, прието с решение № 23 по Протокол 

№5/23.12.2015 г. Приходите от този данък през 2020 г. са в размер на 95285.65 лв., 

през 2021 г. – 132937.91 лв., а за периода 01.01.2022 г. – 18.11.2022 г. в размер на 

103385.30 лв. След направен подробен анализ на приходите за текущата година 

установих, че  над половината от внесения данък е внесен от задължени лица с 

адреси  извън община Ценово. Съгласно чл.47, ал.2 данъкът се определя от 

общинския съвет в размер от 0,1 до 3 на сто върху оценката на прехвърляното 

имущество. 

При промяна от 2.5 на 3.0 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, 

разликата би била  за 2020 г. – 19057.13 лв., за 2021 г. – 26587.58 лв., за периода 

01.01.2022 г. – 18.11.2022 г. –  20677.06 лв. по-голям приход в община Ценово. 

За сравнение с други общини от област Русе: 

Община Бяла – 3.0 % 

Община Борово – 2.6 % 

Община Две могили – 2.6 % 

Община Иваново – 2.6 % 

Община Сливо Поле – 2.5 % 

Община Ветово – 2.6 % 
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2. Съгласно чл.4 от Наредба № 19 на Общински съвет – Ценово данък върху 

недвижимите имоти е в размер на 1.2 на хиляда върху данъчната оценка на 

недвижимия имот, прието с решение № 273 по Протокол №40/22.12.2017 г. 

Приходите от този данък през 2020 г. са в размер на 33873.62 лв., през 2021 г. – 

34977.16 лв., а за периода 01.01.2022 г. – 18.11.2022 г. в размер на 34726.23 лв. 

Съгласно чл.22 от ЗМДТ Общинският съвет определя с размера на данъка в 

граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. 

При промяна от 1.2 на 2.0 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот, 

разликата би била  за 2020 г. – 22582.41 лв., за 2021 г. – 23318.11 лв., за периода 

01.01.2022 г. – 18.11.2022 г. –  23150.82 лв. по-голям приход в община Ценово. 

За сравнение с други общини от област Русе: 

Община Бяла – 2.5 % 

Община Борово – 2.0 % 

Община Две могили – 2.5 % 

Община Иваново – 2.0 % 

Община Сливо Поле – 1.5 % 

Община Ветово – 1.8 % 

 

 

 

 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ 

 

 На основание чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.1, ал.2 от Закона за 

местните данъци и такси и чл.21, ал.1 , т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл.3, ал.1, т.6 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността 

на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация, Общински съвет Ценово  

РЕШИ: 

 

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №19 за местните данъци в 

Община Ценово приета с решение №273  по Протокол №40/22.12.2017 г. 

 

ГЛАВА ВТОРА. ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

 

В чл.4 се правят следните изменения: 

„Размерът на данъка върху недвижимите имоти в община Ценово е 2.0 на хиляда 

върху данъчната оценка на недвижимия имот.“ 

 

       ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ДАНЪК ПРИ ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА ПО 

ДАРЕНИЕ И ПО ВЪЗМЕЗДЕН НАЧИН 

 

 В чл.13 се правят следните изменения: 

1. Алинея 2 се изменя така: 

„(2)При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер на 3.0 на сто върху 

оценката на прехвърляното имущество, а при замяна – върху оценката на 

имуществото с по-висока стойност” 
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Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата се допълват по 

следния начин: 

Създава се §5, както следва: 

§5  Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 19 за местните данъци в 

Община Ценово влиза в сила от 01.01.2023 г. 

 

ІІ. Възлага изпълнението на Решението на Кмета на Община Ценово. 

 

 

 

 

 

 

На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от 

публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на общината, 

община Ценово приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за 

изменение на Наредба №19 за местните данъци в община Ценово на e-mail: 

obshtina_cenovo@abv.bg или в деловодството на община Ценово на адрес с. Ценово, 

ул. „Цар Освободител“ № 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

За Кмет на община Ценово 

ЦВЕТОМИР ПЕТРОВ 
Зам.-кмет на община Ценово 

/заповед № 353/18.11.2022 г./ 
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