
МОТИВИ 

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

ТАБЛИЦАТА НА УСЛУГИТЕ 

С УНИФИЦИРАНИТЕ 

НАИМЕНОВАНИЯ И ЦЕНИТЕ 

ЗАТЯХ КЪМ  НАРЕДБА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

(мотивите са изготвени на основание  

чл.26, ал.3 и чл.28 от Закона за нормативните актове)  

 

 

                1.Причини, които налагат изменение и допълнение на таблицата на 

услугите, унифицираните наименования и цените за тях към Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Исперих: 

 

           
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на 

административните структури в изпълнителната власт, който е представен в 
Административния регистър. Част от Административния регистър е Регистърът на 
услугите, в който се съдържа информацията от досега поддържания Списък на 
унифицираните наименования на административните услуги (СУНАУ). За всяка 
административна услуга и режим в Административния регистър се вписва подробна 
информация за начина и сроковете за предоставянето им, и има възможност за 

извършването на справки. След приемането на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Исперих и таблицата на услугите, унифицираните наименования и цените за тях с 

Решение №658, по протокол №61 от 24.04.2019г. на Общински съвет Исперих в 

административния регистър бяха включени нови услуги, несъществуващи в 

приложената таблица. Освен това по отношение на всички държави в ЕС е 

задължителен за прилагане Регламент(ЕС)2016/1191 на Европейския парламент  и на 

Съвета  за насърчаване на свободното движение на на гражданите чрез опростяване на 

изискванията за представяен на някои официални документи в Европейския съюз и за 

изменението на Регламент (ЕС) №1024/2021 /регламента/. В тази връзка за община 

Исперих възниква задължение за издаване на следните многоезични стандартни 

удостоверения по утвърдени от регламента образци, удостоверяващи фактите: 1. 

Раждане, чрез издаване на многоезично стандартно удостоверение – улеснение на 

первода ПРИЛОЖЕНИЕ I към Регламента, 2. Смърт чрез издаване на многоезично 

стандартно удостоверение – улеснение на первода ПРИЛОЖЕНИЕ I I I към Регламента, 

3. Брак чрез издаване на многоезично стандартно удостоверение – улеснение на 

превода  ПРИЛОЖЕНИЕ IV към Регламента, 4. Брачна дееспоспособност  чрез 

издаване на многоезично стандартно удостоверение – улеснение на превода  

ПРИЛОЖЕНИЕ V към Регламента, 5. Семейно положение чрез издаване на 

многоезично стандартно удостоверение – улеснение на превода  ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

към Регламента, 6. Местоживеене и/или местопребиваване чрез издаване на 

многоезично стандартно удостоверение – улеснение на превода  ПРИЛОЖЕНИЕ X към 

Регламента; Предвид горепосоченото в раздел „ГРАО“  в таблицата с унифицираните 

наименования на администратиивните услуги предлагани от община Исперих/наричана 

по нататък „Таблицата“/, следва да се впишат следните нови услуги: 

1. Комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на ЕГН на 

чужденци по чл.3, ал.2, т.2 от Закон за гражданската регистрация; 

http://iisda.government.bg/adm_services/services
http://iisda.government.bg/adm_services/services
http://iisda.government.bg/adm_services/reports_services


2. Издаване на удостоверение за семейно положение - Услуга 2109;  

3. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към 

удостоверението за раждане, при непълно осиновяване и препис извлечение от 

акт за раждане – срок цена вид на услугата; 

4. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към 

удостоверението за граждански брак и препис извлечение от акт за граждански 

брак срок цена вид на услугата; 

5. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис – 

извлечение от акт за смърт; 

6. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност 

към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина; 

7. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а и деца и удостоверение за семейно положение, съпруга/а и родствени 

връзки; 

8. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за Местоживеене и/или 

местопребиваване към удостоверение за постоянен адрес и съответно 

удостоверение за настоящ адрес; 

 

Необходима е и отмяна на разпоредби, касаещи услуги, чиито наименования се 

дублират, както и услуги, които имат промяна на наименованието в Административния 

регистър по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията, това са услугите  в раздел 

„Търговия и туризъм“, където в  т.9 и 10 се дублира – услуга №2047/от регистъра/ и 

затова би следвало да отпадне т. 10 от този раздел на таблицата. 

Към Раздел местни данъци и такси следва да се впише нова услуга 2126 с 

наименование „Заверка на документи  по местни данъци и такси за чужбина“. 

Към раздел „Търговия и туризъм“  в т.4 следва да се промени наименованието на 

услугата и да се впише наименованието съгласно Административния регистър - услуга 

3087 – Приемане на увудомление за работно време, при откриване на обект или 

заверяване промяна на работното време на обекта; 

В раздел Териториално и селищно устройство и инфраструктура, се заменя услуга 

2085 с  услуга 2119 -  Издаване на Удостоверение за факти и обстоятелства по 

устройство на територията. 

В раздел общи се добавят две услуги, които се предоставят от община Исперих, а 

именно: услуга №2133 „Издаване на Удостоверение за осигурителен стаж (УП 3); 

услуга № 2134  „Издаване на Удостоверение за осигурителен доход (УП 2), съгласно 

Администритавния регистър. 

При установеното таблицата с унифицираните наименования на 

администратиивните услуги предлагани от община Исперих придобива следния вид: - 

Приложение№1 неразделна част към настоящите мотиви. 

 

2. Цели, които се поставят при приемането на Проекта за изменение и допълнение 

на : Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Исперих 

Проектът има за цел синхронизацията и привеждането на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Исперих в съответствие с европейското законодателство и по – специално с 

прилагане Регламент(ЕС)2016/1191 на Европейския парламент  и на Съвета  за 

насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията 

за представяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменението на 

Регламент (ЕС) №1024/2021 /регламента/. Също така с промените се предвижда да се 

обезпечи разхода, който се извършва за предоставяне на гореописаните  

административни услуги. Цели се актуализация и уеднаквяване на услугите, изброени в 

Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната 

администрация с обявените от Община Исперих административни услуги. Чрез 



привеждане на услугите, предоставяни от Община Исперих, в съответствие с тези, 

изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на 

държавната администрация, се постига изпълнение на изискванията, предвидени в 

Наредбата за Административния регистър, което е предпоставка за въвеждането на 

електронно управление. Последното, от своя страна, е в услуга на гражданите и 

стопанските организации.  

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТАновата наредба: 

 

Регламент(ЕС)2016/1191 на Европейския парламент  и на Съвета  за насърчаване 

на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за 

представяен на някои официални документи в Европейския съюз и за изменението на 

Регламент (ЕС) №1024/2021, с цел допълнително улесняване на свободното движение 

на официални документи в рамките на Съюза държавите членки гарантират, че таксата 

за получаване на многоезично стандартно удостоверение не надвишава цената на 

изготвяне на многоезичното стандартно удостоверение или на официалния документ, 

към който удостоверението е прикрепено, в зависимост от това коя е по ниска. 

 За прилагане на новата нормативна уредба не са необходими финансови и други 

средства, различни от тези, осигуряващи прилагането на действащата понастоящем 

Наредба № 11 на ОбС – Исперих за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на община Исперих. 

 

4.Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако 

има такива: 

 

С приемането на промените се очаква подобряване качеството на обслужване на 

гражданите и представителите на стопанските организации на територията на община 

Исперих и страната и регулиране правилното прилагане на нормативни актове от по-

висока степен; осъществяване на по-добри резултати и по-ефективен контрол върху 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Исперих; постигане на по-висок ръст на приходите и 

разширяване обхвата на услугите, които Община Исперих предоставя на граждани и 

представители на стопанските организации. 

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Предлаганият проект за изменение на Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Исперих е с правно 

основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и чл.9 от Закона за местните данъци и такси. 

        Проектът е съобразен с Европейската харта за местно самоуправление и с 

производното право на Европейския съюз, свързано с тази материята за 

административното обслужване и имплементирано в националното законодателство на 

Република България. 

 

Вносител: 

Инж. Белгин Шукри 

/Кмет на Община Исперих/ 
 

 


