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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
 

от 

 проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  

Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на т. 27 и т. 40 от 

Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне“ от Приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен 

  

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общински съвет Шумен постъпи протест от П. Вълчев - прокурор при 

Окръжна прокуратура, с вх. № 61-01-367  от 17.09.2018 г. Искането на г-н 

Вълчев  е да се обяви нищожността на разпоредбите на т. 27 и т. 40 от Раздел I 

„Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от 

Приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, поради 

противоречие с материалноправните разпоредби на чл. 40, ал. 1 от Закона за 

гражданската регистрация, чл. 110, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от Закона за местните 

данъци и такси, чл. 6, ал. 2 и чл. 110, ал. 2, т. 4 от Закона за местните данъци и 

такси. 

Според прокурор П. Вълчев, чрез определянето на цени на посочените в 

двете точки от Приложение № 2 услуги, които не са предвидени със закон, 

Общинският съвет незаконосъобразно е въвел чрез наредбата нов вид такси.      

Г-н Вълчев отправя своя протест на основание чл. 186, ал. 2, вр. чл. 185, 

ал. 1 и ал. 2, вр. чл. 16, ал. 1, т. 1, вр. чл.  126, вр. чл. 193, ал. 1 от АПК, вр. чл. 

145, ал. 6 от ЗСВ. 

 

 

 



С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: 

 

ОТМЕНЯ текстовете на т. 27 и т. 40 от Раздел I „Административни 

услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от Приложение № 2 към 

чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Шумен. 

 

ІІ-ри вариант: 

 

ИЗМЕНЯ текстовете на т. 27 и т. 40 от Раздел I „Административни 

услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от Приложение № 2 към 

чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Шумен, както следва:  

……………………………………………….…….. 

 

ІІІ-ти вариант:  

 

ПОТВЪРЖДАВА  текстовете на т. 27 и т. 40 от Раздел I 

„Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне“ от 

Приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен: 

 

 
27 2080 Съставяне на актове за 

гражданско състояние на 

български граждани, 

които имат актове, 

съставени в чужбина 

7 дни/ 20,00лв.   

40  Признаване на 

чуждестранни съдебни 

решения, свързани с 

гражданско състояние във 

връзка з чл.118-119 от 

КМЧП 

30 дни/ 80лв.   

 

 

 

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 
 
 



 
Мотиви към  

 

предложение за изменение на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Шумен 

 

 

1. Причини, които налагат приемането: Постъпил протест от П. Вълчев 

- прокурор при Окръжна прокуратура, срещу текстовете на т. 27 и т. 40 от 

Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне“ от Приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен; 

2. Цели, които се поставят: синхронизиране на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Шумен, с разпоредбите на Закона за гражданската 

регистрация  и Закона за местните данъци и такси; 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

наредбата: Не са необходими финансови средства за прилагането на новата 

уредба; 

4. Очаквани резултати от прилагането: съответствие на текстовете на 

т. 27 и т. 40 от Раздел I „Административни услуги по гражданска регистрация и 

актосъставяне“ от Приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен, с разпоредбите на Закона за гражданската регистрация и 

Закона за местните данъци и такси; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Промените 

не противоречат на правото на Европейския съюз. 

 

 

 

 


