
 
                               ДО 
                                ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
                               НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
                               Ш У М Е Н 
 
            КОПИЕ:    ДО 
                               КМЕТА НА ОБЩИНА  Ш У М Е Н 
 
 
 
                                  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 25.02.2016 
 
Относно: Докладна записка на Метин Джамбазов, общински 
съветник, за приемане на Наредба за изменение на Наредба за 
определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги 
на територията на Община Шумен. 
 
 
                      УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
                       УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
 
 
 
 

Временната комисия проведе две допълнителни заседания, 
като беше приет и разгледан Анализ /калкулация/ на разходите за 
определяне на таксите в дирекция ГРИПО на Община Шумен и 
сравнителна таблица с други общини. 

След разглеждане и дискусия по предложенията, комисията 
прие следните решения: 

§1Приема предложението по чл.41, ал.1, т.10 от проекта на 
вносителя цената за заверка на документи по гражданско състояние 
за чужбина да стане 10 лева – 4 гласа „ЗА“. 

§2Приема предложението по чл.41, ал.1, т.14 от Наредбата - 
цената за признаване на чуждестранни съдебни решения и други 
актове по КМЧП да стени 80 лева – 4 гласа „ЗА“. 

§3Измененията на Наредбата влизат в сила от 01.01.2017г. 



Комисията прие препоръка: общинска администрация да 
направи анализ на процесите за издаване на документите по 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Шумен и да направи 
анализ на разходите и себестойността на тези услуги, на базата на 
добре обоснована методология. 
 Настоящите предложения на комисията за изменение на 
наредбата и приетото предложение на омбудсмана на Община 
Шумен, г-н Иван  КАПРАЛОВ, в предходното заседание на 
комисията, за отмяна разпоредбата на чл.39 от наредбата, бяха 
публикувани на сайта на Община Шумен за запознаване на 
гражданите и даване на предложения. 

 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.10, както следва: „За заверка на 
документи по гражданско състояние за чужбина – 10 лева.“ 

§ 3.Изменя чл.41, ал.1, т.14, както следва: „За признаване на 
чуждестранни съдебни решения и други актове по реда на КМЧП – 
80 лева.“ 
 § 4.Измененията в Наредбата влизат в сила от 01.01.2017г. 
 
 
 
 
 
 
 
04.11.2016г                                                    С уважение: 
Гр. Шумен                 


