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       До    

        Председателя на  

         Общински съвет  

          град Шумен 

 

                                                     ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

                                 От  Метин Джамбазов, Общински съветник в ОбС град Шумен 

Относно: Приемане Наредба  за изменение на  Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен 

                                                     Уважаеми проф.д-р Беджев, 

           Водещите принципи на дейността на всеки орган на местната власт, както тези 
на местното самоуправление, така и на общинската администрация  по силата на 
законодателството ни следва  да бъдат –  услуга, помощ и улеснение за гражданите и 
юридическите лица, както и защита на интересите им . В този смисъл е и правото на 
общинските съвети да издават наредби, с които да уреждат съобразно нормативните 
актове от по-висока степен, неуредени от тях обществени отношения с местно 
значение, което  е регламентирано в чл.76 ал.3 от АПК и чл.8 ЗНА.  

        В действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Шумен считам, че са въведени такси на 
услуги, част от които  са изключително високи и несъответстващи на извършените 
разходи от администрацията от една страна, а от друга – натоварващи гражданите с 
разходи, които текстове считам, че следва да бъдат обсъдени, както от 
администрацията, така и общинските съветници и  да се приемат адекватни решения, 
които да са съответни на разходите за  услугата  и доходите на населението, 
включително и поносими за гражданите търсещи услугите на общината. 

     В тази връзка предлагам на вниманието Ви своето предложение за изменение на 
отделни текстове от цитираната наредба на Община гр. Шумен, като предлагам 
следния проект за  
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                                                                     Р Е Ш Е Н И Е  

                  Приема  на основание чл.21 ал.2 ЗМСМА  Наредба за изменение на Наредбата  за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен  и чл.13 ал.3 от същата наредба  изменения в текстовете със следното съдържание: 

Чл.41 ал.1 т.4  - за издаване на дубликат на удостоверение за раждане или граждански брак– 5 лева 
за обикновена услуга за 3 дни и 10,00 лева за експресна услуга –  за един  работен ден. 

/по действащата наредба – 15,00 лева/ 

Чл.41 ал.1 т.6 – за издаване на удостоверение за родствени връзки – 5 лева 

По действащата наредба – 8,00 лева 

Чл.41 ал.1 т.10 – за заверка на документи по гражданско състояние  за чужбина – 10,00 лева. 

По действащата наредба – 20 лева. 

Чл.41 ал.1 т.11 – за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 10,00 лева 

По действащата наредба – 15 лева. 

Чл.41 ал.1 т.14 – за признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове по КМЧП – 20 лв. 

По действащата наредба – 100,00 лева 

Чл.41 ал.1 т.15 – за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 
имат съставени актове в чужбина -10,00 лева 

По действащата наредба-  20,00 лева 

Чл.42 т.1. Заверяване на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт за собственост на 
недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка – 20,00 лева за всеки поземлен имот 

По действащата наредба – 50,00 лева 

Неразделна част от предложението  са мотиви от вносителя. 

Град Шумен, 09 февруари 2016год. 

 

                                                                               С  уважение,  

                                                                                 ВНОСИТЕЛ : 

                                                                                 Метин ДЖАМБАЗОВ, общински съветник 
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                                       М О Т И В И 

 

към предложението 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 общински съветници,                        
                      Причините, които налагат искането за изменение на тези 
текстове от наредбата  в този вид са плод на оценката на много граждани от 
населените места на Шуменска община, личния ми професионален опит и 
направения сравнителен  анализ на практиката в други  общини в страната .  
                     Считам, че е крайно наложителна исканата промяна в изменение 
на таксите за административни услуги в Община Шумен по няколко причини: 
                    Налице са изключително завишени цени на административни 
услуги от общината, като тези цени не са обвързани с разходите на материали 
и труд и наличната информационна база „Население“ и архива на Община град 
Шумен. Тези цени са в пъти по-високи от много общини в страната , вкл. 
София, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Разград, Търговище и Ямбол, 
които съм проучил предварително за да ангажирам вниманието Ви . Предлагам 
на вниманието Ви и данни за сравнение  по конкретно въведените услуги на 
които предлагам да бъдат изменени цените , а именно: 

Чл.41 ал.1 т.4  - за издаване на дубликат на удостоверение за раждане или граждански брак – 5 лв 
за обикновена услуга за 3 дни и 10,00 лева за експресна услуга –  за един  работен ден. 

/по действащата наредба – 15,00 лева/ 

Община Велико Търново – чл.36 т.5 – за обикн.услуга за 7 дни-3,00 лв, за 3 дни – 7,00 лв и 
10,00 лв за един ден. 

Община Разград – чл.45 ал.1 т.4 – 4,00 лв. 

Община Търговище – чл.40 т.2  - 3 лева- за 5 дни, 6лв- за 3дни, 9лв- експресна – 1 ден 

Община Ямбол -  Приложение №5 Раздел Пети от Наредбата  т.т.18,19 -  3 лева за 1 ден. 

Община Добрич – чл.42 ал.1 т.8 –дубликат акт за раждане – 3,00 лева и т.9- дубликат от у-
ние за граждански брак – 3,00 лева  

   Чл.41 ал.1 т.6 – за издаване на удостоверение за родствени връзки – 5 лева 

По действащата наредба – 8,00 лева 

Чл.41 ал.1 т.10 – за заверка на документи по гражданско състояние  за чужбина – 10,00 лева. 

По действащата наредба – 20 лева. 
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Чл.41 ал.1 т.11 – за всички други видове удостоверения по искане на граждани – 10,00 лева 

По действащата наредба – 15 лева. 

Чл.41 ал.1 т.14 – за признаване на чуждестранни съдебни решения и други актове по КМЧП – 20 лв. 

По действащата наредба – 100,00 лева 

Чл.41 ал.1 т.15 – за съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които 
имат съставени актове в чужбина -10,00 лева 

По действащата наредба-  20,00 лева 

Чл.42 т.1. Заверяване на молба-декларация за снабдяване с нотариален акт за собственост на 
недвижим имот чрез извършване на обстоятелствена проверка – 20,00 лева за всеки поземлен имот 

По действащата наредба – 50,00 лева. 

Информацията за действащи цени на услуги за посочените общини съм ползвал от сайтовете на 
съответните община! 

     Ограничавам се да посоча цени на услуги за два документа – тези посочени в предложението на 
текста за изменение на чл.41 ал.1 т.4 от действащата наредба съпоставяйки тези цени на услуги в 
посочените  общини, като  заявявам готовност при поискване да предоставя на вниманието Ви и за 
други общини, като вярвам, че предоставената от мен  информация ще бъде прегледана и 
анализирана от Ваша страна, за което искрено благодаря! 

Целите, които се поставят с проекта за изменение на Наредбата – С приемането на така 
направените предложения за изменение на Наредбата ще се постигне достъп до услугите 
предоставени от Община Шумен и кметствата , като предложените нови такси са съответни и 
покриват изцяло разходите направени от администрацията. 

Очаквани  резултати от прилагането  - Подобряване административните услуги  на населението с 
такси, съответстващи на изискванията на националното законодателство, вкл. съобразено с това на 
ЕО. 

Финансови средства – Предложените такси на  административни услуги посрещат изцяло всички 
разходи свързани със съответното административно производство и консумативи. 

Анализ за съответствие с правото на ЕС – Предлаганият проект за Наредба за изменение на 
Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията 
на Община Шумен  е съобразен  и не противоречи с  европейското законодателство – Регламент 
/ЕО/  №2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 година, както и с разпоредбите и целите на 
националното и местното законодателство . 

Правно основание  : чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 ЗМСМА, чл.чл.6,9 ЗМДТ , чл.79 ал.3 АПК, чл.100  и сл.от 
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинска администрация. 

Оставам на разположение, като предварително благодаря за критиките и препоръките Ви! 

Гр. Шумен, 09.02.2016 година                           ВНОСИТЕЛ : 

                                                                               Метин ДЖАМБАЗОВ, общински съветник 


