
ПК ..БЮДЖЕТ. ФИНАНСИ И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”

ПРОТОКОЛ №

Днес 19.05.2016 год. в стая 202 на общинската администрация се проведе 
заседание на ПК „Бюджет, финанси и стопански дейности".

От общинската администрация присъстваха:

Бяха разгледани следните въпроси:

1. Предложение от Николина Йорданова Николова -  Генова -  общински съветник 
от Коалиция „ИЗБИРАМ СЕВЛИЕВО" при ОБС гр. Севлиево Относно: Изменение и 
допълнение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Севлиево".

С Л Е Д  С Т А Н А Л И Т Е  Р А З И С К В А Н И Я  К О М И С И Я Т А  Р Е ШИ :

По точка 1- комисията на свое заседание разгледа предложения Проект за 
изменение и допълнение на „Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево" предложен от Николина 
Йорданова Николова -  общински съветник от Коалиция „Избирам Севлиево". Проекта касае 
чл. 33, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. б, т.18, т. 19 и т. 20, - това са удостоверение за 
идентичност на лице с различни имена; удостоверение, че не е съставен акт за раждане 
или смърт; издаване на дубликати на удостоверения за раждане или граждански брак; 
както и повторно издаване на препис - извлечение от акт за смърт; издаване на 
удостоверение за семейно положение; издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени 
връзки; удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца; удостоверение за родените 
от майката деца и удостоверение за вписване в регистъра на населението, като се 
предлага таксата за издаване на съответните удостоверения от 5.00 лв. да стане 3.00 лв. В 
проекта се предлага и изменение на чл. 33, ал. 3, като се предлага изменение на срока на 
извършване на услугата и съответната такса. Мотивите на вносителя са: В началото на 
месец февруари 2016 г. е извършена окончателна цифровизация на всички семейни 
регистри в общината. Последното облекчава значително служителите на общинската 
администрация, като се спестява времеви и човешки ресурс. Предлаганото изменение ще 
покрие изцяло разходите по предоставяне на съответната услуга, и ще се постигне по 
голяма справедливост при заплащането на услугите от гражданите. Комисията изразява 
своето несъгласие с посочените от вносителя причини за намаляне на съответните такси, 
тъй като смятаме, че цифровизацията на семейните регистри е достатъчно условие за 
исканите промени. Въвеждането на новия програмен продукт оптимизира работата на 
служителите в издаването на ограничен брой документи,а не на всички предоставени 
услуги по ГРАО С въвеждането на новия програмен продукт се заплащат разходи по 
поддръжка на различните програмни продукти, разходи за консумативи и др. Към 
направеното предложение няма приложена калкулация, която да доказва и обоснове 
необходимостта от промяна- съответно намаляване на таксите. Таксите които са приети от 
Общински съвет са обосновани и към тях има приложена калкулация,която доказва кое 
налага размерите на конкретните такси да са определени по този начин. В обосновката са 
включени разходи за възнаграждения, разходи по поддръжка на програмните продукти, 
разходи за консумативи.



Друга причина която води до извода, че предложената промяна е недопустима е 
разпоредбата на чл. 43, ал. 5 от Наредбата, където е записано ,че бързите услуги се 
заплащат в двоен размер, а експресните в троен размер.

Приходите от цитираните по горе такси са разчетени при приемане на бюджет 2016
година.

Всички сте свидетели, че почти на всички сесии на Общински съвет гр. Севлиево се 
предлагат решения и се одобряват от Общински съвет Севлиево за финансово подпомагане 
на изтъкнати спортисти, подпомагат се и културни мероприятия, подпомагат се и хора 
претърпели бедствия и т.н. Средствата които се одобряват и подпомагат гражданите са 
именно от приходи от местни данъци и такси.

1. Димитър Димитров 

3. Вера Цачева 

5. Росен Цветков

вали членове на комисията:

2. Ралица Христова............

4. Христофор ЛалеЕ


