
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГР.СЕПТЕМВРИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№47 

 
 

Взето с Протокол №06 от редовно заседание на Общински съвет гр. Септември, 
проведено на 30.01.2020г. 
 
 

Относно: Изменение и допълнение на Наредба за определяне и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община 
Септември 
 
Общински съвет гр. Септември, след като се запозна с предложението на Кмета 
на Община Септември и след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал.1, 
т. 7 от ЗМСМА 

Р Е Ш И: 

 
I. Приема изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Септември, както следва: 
 
В чл. 40, ( 1) се правят следните изменения и допълнения:  
Създава се т. „1б (нова с решение №47/30.01.2020г., Протокол №6) 
Издаване на Многоезично стандартно удостоверение-раждане, улеснение на 
превода към удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно 
осиновяване, препис извлечение от акт за раждане  (ПРИЛОЖЕНИЕ I от 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския съюз и Съвета от 6 юли 2016г.) 
            Такса:9,00лв. обикновена услуга; 11,00лв. бърза услуга; 13,00лв. 
експресна услуга;  
Създава се т. „2б (нова с решение №47/30.01.2020г., Протокол №6) 
Издаване на Многоезично стандартно удостоверение-граждански брак, 
улеснение на превода към удостоверение за сключен граждански брак, препис-
извлечение от акт за граждански брак ( ПРИЛОЖЕНИЕ IV от Регламент (ЕС) 
№2016/1191 на Европейския съюз и Съвета от 6 юли 2016г.) 
          Такса:9,00лв. обикновена услуга; 11,00лв. бърза услуга; 13,00лв. 
експресна услуга;  
 
Създава се т. „3б (нова с решение №47/30.01.220г., Протокол №6) 
           Издаване на Многоезично стандартно удостоверение-смърт, улеснение 
на превода към препис-извлечение от акт за смърт  (ПРИЛОЖЕНИЕ III от 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския съюз и Съвета от 6 юли 2016г.) 
            Такса:4,00лв. обикновена услуга; 5,00лв. бърза услуга; 8,00лв. експресна 
услуга;              
Създава се т. „6б (нова с решение №47/30.01.2020г., Протокол №6) 
            Издаване на Многоезично стандартно удостоверение-семейно 
положение, улеснение на превода към удостоверение за семейно положение и 
удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца (ПРИЛОЖЕНИЕ VI от 
Регламент (ЕС) №2016/1191 на Европейския съюз и Съвета от 6 юли 2016г.) 



             Такса: 9,00лв. обикновена услуга; 11,00лв. бърза услуга; 13,00лв. 
експресна услуга;  
Създава се т.  „9б (нова с решение №47/30.01.2020г., Протокол №6) 
            Издаване на Многоезично стандартно удостоверение-брачна 
дееспособност, улеснение на превода към удостоверение за сключване на брак 
от български гражданин в чужбина ( ПРИЛОЖЕНИЕ V от Регламент (ЕС) 
№2016/1191 на Европейския съюз и Съвета от 6 юли 2016г.) 
 Такса:13,00лв. обикновена услуга; 18,00лв. бърза услуга; 23,00лв. експресна 
услуга;  
Създава се т.  „12а (нова с решение №47/30.01.2020г., Протокол №6) 
           Издаване на Многоезично стандартно удостоверение-местоживеене, 
улеснение на превода, удостоверяващо факта „Местоживеене и/или 
местопребиваване” ( ПРИЛОЖЕНИЕ X от Регламент (ЕС) №2016/1191 на 
Европейския съюз и Съвета от 6 юли 2016г. )           Такса: 3,50 лв. 
           В преходните и заключителни разпоредби се създава нов параграф 33:  § 
33. (нов, с решение №47/30.01.2020г., Протокол №6)  Промените в наредбата 
влизат в сила с Решение №47 от 30.01.2020г. , взето с Протокол №6 от заседание 
на ОБС гр.Септември, проведено на 30.01.2020г. 
           II. Възлага изпълнението на настоящето решение на Кмета на Община 
Септември. 
 
 
 
 
 
 
 

Общ брой общински съветници          21 
Присъствали: 20 
Гласували: 20 
"За": 20 
"Против": 0 
"Въздържали се": 0 
 
 

 

  
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


