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ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От НИКОЛИНА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА - ГЕНОВА- общински 
съветник от Коалиция ’’ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО” при ОбС гр. Севлиево

ОТНОСНО: Изменение и допълнение н а ,,Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
обшина Севлиево'’/ приета ерешение 184 от 31.10.2012 г., изм. срешение №
164/29.10.2013 г., изм. с решение №  189/17.12. 2013 г., изм. с решение №  
056/25.03.2014 г . , изм. среш ение №  140/22.07.2014 г., допълн. Срешение №  
237/25.11.2014 г . , изм. и допълн. Срешение №  002/30.01.2015 год., изм. и 
допълнена е решение №  034/24.02.2015 г., изм. и допълнена с решение №  
034/24.02.2015 г., изм. и допълнена с pent. №  116/26.05.2015 <?., изм. и доп. с 
решение N9 163/30.07.2015 г./

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,
На основание чл. 95, във връзка с чл. 21, алЛ, т.2 от Правилник за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействията му с общинската администрация в община Севлиево, и с 
оглед правомощията на Общинският съвет, разписани в чл.21, ал.2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, приложено изпращам, 
проект за изменение и допълнение в „Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община С евлиево” приета от общински съвет Севлиево.

Моля на основание чл.95а от Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействията му с общинската 
администрация в община Севлиево и чл, 26, ал.2 от Закона за нормативните 
актове, проекта за изменение и допълнение който внасям, да бъде публикуван 
на Интернет страницата на общината и едновременно бъде изпратено 
съобщение за него до местните медии.
Приложение: Проект за изменение и допълнение на „НОАМТЦУТОС'’’

С УВАЖЕНИЕ:
'Николина I йреолова



ПРОЕКТ

За изменение и допълнение на „НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И 
АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО"

В чл. 33, ал.1 и ал.З от Наредба определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Севлиево да се направят 
следните изменения;

Чл.ЗЗ, ал.1

Т.2 „издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена -  
5.00 лв." да стане: „издаване на удостоверение за идентичност на лице с 
различни имена -  3.00 лв."

Т.З „издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за 
смърт -  5.00 лв." да стане: „издаване на удостоверение, че не е съставен акт за 
раждане или акт за см ъ р т-3 .0 0  лв."

т.4 „издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански 
брак, както и за повторно издаване на препис -  извлечение от акт за смърт -  
5.00лв." да стане: „издаване на дубликати на удостоверение за раждане или 
за граждански брак, както и за повторно издаване на препис -  извлечение от 
акт за смърт -  3.00лв"

т.5 „издаване на удостоверение за семейно положение -  5.00лв." да стане:
„издаване на удостоверение за семейно положение -  3.00лв."

т.6 „издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки -  5.00 лв." да 
стане: „издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки -  3.00 лв."

т. 18 „ удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца -  5.00 лв." да 

стане: „удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца -  3.00 лв."



т.19 „удостоверение за родените от майката деца -  5.00 лв." да стане: 
„удостоверение за родените от майката деца -  3.00 лв."

т.20 „удостоверение за вписване в регистъра на населението -  5.00 лв." да 
стане „ удостоверение за вписване в регистъра на населението - 3.00 лв."

Чл.ЗЗ, ал.З :

„Услугите по чл. 33, ал.1 се извършват в рамките на 7 /седем/работни дни. За 
бърза услуга, която се извършва в рамките на 3 /три/ работни дни таксата по 
ал. 1 се завишава с 50 на сто. За експресна услуга, която се извършва в рамките 
на работния ден, таксата по ал. 1 се завишава със 100 на сто."

да стане: „ Услугите по чл. 33,ал.1 се извършват в рамките на 7 /седем/ 
работни дни, с изключение на услугите по т.2,т.3д.4,т.5д.6,т.7,т.8, 
т.18,т.19,т.20,т.21 и т.22, които се извършват в рамките на работния ден на 
заявяването. Всички останали услуги изброени в ал. 1, могат да се извършват в 
по- кратък от 7-мо дневен срок, като бърза услуга, извършвана в рамките на 3 
работни дни от заявяването с такса завишена 50 на сто от посочената и 
експресна услуга, извършвана в рамките на работния ден на заявяването с 
такса завишена 100 на сто от посочената."



МОТИВИ:

към

Предложеното за изменение и допълнение в текстовете от „Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Севлиево/ н а  основание чл. 26 и следващите от
Закона за нормативните актове/

Предложените изменения и допълнения касаят административните 
услуги по гражданско състояние, като е предложено тяхното намаляване, 
както и редакция на текст от Наредбата в частта касаеща срочността при 
изпълнението на отделни услуги.

ПРИЧИНИ КОИТО НАЛАГАТ ПРИЕМАНЕТО на предложените изменения и 
допълнения: В началото на м. февруари 2016 год. е извършена окончателна 
цифровизация на всички семейни регистри в общината. Последното облекчава 
значително служителите в отдел ГРАО на общинската администрация, като 

спестява времеви, а от там и човешки ресурс за изпълнението на услугите по 
гражданско състояние.

ЦЕЛИТЕ които се поставят с предложените изменения и допълнения на 
Наредбата са постигане на по- голяма справедливост при определяне и 
заплащане на местните такси в изпълнение на един от принципите заложен в 
Закона за местните данъци и такси.

ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА необходими за прилагането на 
предложените изменения и допълнения - касае се за предложение, свързано 
с понижаване цените на предлаганите услуги, като предложената цена, 
предвид създаденият електронен архив на документи, ще покрие изцяло 
разходите по предоставяне на съответната услуга.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ от прилагането,включително финансови ако има 
такива - понижените цени ще възстановят пълните разходи на общината по



предоставяне на услугите, като същевременно ще се постигне по- голяма 
справедливост при заплащането им от гражданите,

АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ -  
предложеното изменение касае подзаконов нормативен акт, който е издаден 
на основание ЗМДТ в съответствие с принципите заложени в него, като не 
противоречи на нормативни актове от по- горна степен, както и на 
европейското законодателство.

Николина Николова

/общински {


