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                                  Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 
                                  От Пламен Христов Петков – общински  
                                  съветник, Председател на Временна комисия 
                                  по Решение №82, по протокол №5 от 25.02.2016г  
 
Относно: Изменение на Наредба за определянето и 
администрирането на такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен. 
 
 
                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
                       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Временната комисия разгледа предложението на общински 

съветник Метин Джамбазов, становището внесено от Кмета на 
Община Шумен, както и внесената от администрацията Справка за 
извършените услуги и събраните такси от отдел „Гражданска 
регистрация и състояние“ за периода от 01.01.2015г до 31.12.2015г. 
Комисията направи сравнение на размера на таксите по чл.41 от 
Наредбата за определянето на администрирането на такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен, с други общини и 
констатира следното: 

1)Чл.41, ал.1, т.4, за издаване на дубликат за удостоверение за 
раждане или граждански брак – 15лв. 

Предложение на вносителя 5лв за обикновена услуга и 10лв за 
експресна за 1 работен ден. 

/ВТ 3,5,10лв, съответно за 7,3,1ден; Вн 10,5,3лв, съотв. на 
същия ден, 3дни, 7дни, Русе 1ден 8лв, 2дни 4лв, Тщ 5лв; Кн 3лв,за 
3дни/. 

2)Чл.41, ал.1, т.6, за издаване на удостоверение за родствени 
връзки – 8лв. 

Предложение на вносителя – 5лв. 



/ВТ 3, Вн 3,5,10лв, съотв. за 7, 3, веднага; Рз 15лв в деня на 
заявяване и следващия ден; Тщ 5лв, Русе 4лв за 2дни, Тщ 5,3,1дни, 
съотв. 6,12,18лв/.    

3)Чл.41, ал.1, т.10, за заверка на документи по гражданско 
състояние за чужбина – 20лв. 

Предложение на вносителя 10лв. 
/Вн 6лв, веднага, Рз 5лв за 3дни, 20лв за следващия ден и 30лв 

в деня на заявяване; Русе 1ден 8лв, 2дни 4лв, Тщ 5, 3, 1 ден, 
съответно 6,12,18 лв; Кн 3лв,за 3дни/. 

4)Чл.41, ал.1, т.11, за всички други видове удостоверение по 
искане на граждани 15лв 

Предложение на вносителя 10лв. 
 /ВТ 5,3,1 ден, съотв.3,5,10лв, Вн 7,3,1 дни, съответно за 3,5,10 
лева; Русе 5лв за брой/. 

5)Чл.41, ал.1, т.14, за признаване на чуждестранни съдебни 
решения и други актове по КМЧП – 100лв. 

Предложение на вносителя 20лв.  
 /ВТ 10лв, за 7 дни; Рз 20лв за 14 дни, за първа страница 1.50лв 
за сл.стр.1лв или 3 дни 2.25 за първа стр. плюс 1.50 за следв.стр., 
Русе 7лв за 1 брой, Бс 100лв/. 

6)Чл.41, ал.1, т.15, за съставяне на актове за гражданско 
състояние на български граждани, които имат съставени актове в 
чужбина – 20лв. 

Предложение на вносителя 10лв. 
/Търговище – няма такса /. 
7) Чл.41, ал.1, т.1, заверяване на молба-декларация за 

снабдяване с нотариален акт за собственост на недвижими имоти 
чрез извършване на обстоятелствена проверка – 50 лв, за всеки 
поземлен имот. 

Предложение на вносителя – 20лв. 
 /ВТ 14,3,1 дни, съответно 10,15,40 лева; Рз 30лв в деня на 
заявяването, 20 лева на следващия ден; Тщ 14 дни, такса 10лв/. 
 От анализа и сравнението се налагат няколко извода: 

ПЪРВО, РАЗМЕРЪТ НА ТАКСИТЕ В ОБЩИНА ШУМЕН НЕ 
СЕ ОТЛИЧАВА СЪЩЕСТВЕНО ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТАКСИ В 
ДРУГИТЕ ОБЩИНИ В СТРАНАТА. Изключение прави само 
таксата по чл.41, ал.1, т.14, за признаване на чуждестранни съдебни 
решения и други актове по КМЧП – 100лв. Видно от Справка за 
извършени услуги в Община Шумен, събрани от отдел „Гражданска 
регистрация и състояние“, за периода 01.01.2015г до 31.12.2015г, за 
признаване на чуждестранни решения и други актове, свързани с 
гражданското състояние по КМЧП е събрана сумата 3100лв, 
съответно от 31 заявления и за 2016г, съответно 5 заявления до 



м.април.Комисията прие, че таксата не е съобразена с обема и 
сложността на документа, чиято легализация /обработка/ се иска. 
Предвид на това комисията гласува и прие намаление на таксата от 
100 на 80 лева. 
 ВТОРО, относно срочността. Въведената практика в Община 
Шумен в изпълнение на наредбата е: подадени заявления до 12.00ч 
се обработват и след 13.30ч на същия ден удостоверенията могат да 
се получат на гише. Подадените заявления след 13.30 до 17.00 часа 
се обработват и документите се получават на следващия ден след 
08.30 часа. Има възможност за експресна услуга след заплащане на 
допълнителна такса от 8.50лв и документът се издава незабавно. 
Очевидно въведената практика в Община Шумен удовлетворява 
критериите за срочност на обслужване на гражданите и няма 
основание за изменение на наредбата. 

ТРЕТО, комисията разгледа и предложението на омбутсмана 
на Община Шумен г-н Иван Капралов, за отмяна на таксата по чл.39, 
т.24 от Наредбата. Комисията приема изцяло мотивите на вносителя 
и прие предложението за отмяна на таксата по чл.39, т.24 от 
Наредбата./Предложените е разгледано и прието и от ПООР/.  
 Комисията прие мотивите за изменение на наредбата, които 
следва да заедно с проекта за изменение Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен да бъдат публикувани по реда на 
чл.77 и чл.80 от АПК, във вр.чл. 26, ал.3 и ал.4 от ЗНА. 
 Предвид на това, че таксите за включени в приходната част на 
Бюджет 2016г на общината, комисията предлага влизането в сила на 
промените да стане от 01.01.2017г. 

Предвид на това, комисията предлага на Общинския съвет да 
приеме следното 

 
                             Р Е Ш Е Н И Е : 
 
ПРИЕМА Наредба за изменение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен.   
 § 1. Отменя чл.39, т.24 – „За проверка на строителни линии и 
ниво на незаконен строеж по сигнали от съседни имоти – 35 лева. 
 § 2.Изменя чл.41, ал.1, т.14, както следва: „за признаване на 
чуждестранни съдебни решения и други актове по реда на КМЧП – 
80 лева. 
 § 3.Измененията в Наредбата влизат в сила от 01.01.2017г. 
 
                                                       С уважение: 


