
М О Т И В И 
за 

Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември 

(съгласно изискванията на чл. 28 от ЗНА) 
 

          1. Причини, налагащи приемането на изменението и 
допълнението на подзаконовия нормативен акт: 
          От 16 февруари 2019 г. по отношение на всички държави членки на 
Европейския съюз влиза в сила и е задължителен за прилагане Регламент 
(ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 
16.02.2019 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез 
опростяване на изискванията за представяне на някои официални 
документи  в  Европейския съюз.   
         Регламентът въвежда изготвянето на многоезични стандартни 
удостоверения, които се прилагат към официалните документи, издадени 
от органите на държава членка на ЕС. 
        Многоезичното стандартно удостоверение отразява съдържанието на 
официалния документ и включва заглавията на полетата на официалния 
документ на официалните езици на издаващата държава от ЕС и 
приемащата държава от ЕС. В тази връзка стандартните удостоверения 
нямат самостоятелни правни последици и не могат да се използват отделно 
от официалния документ, за който са съставени. Наличието на 
многоезично стандартно удостоверение улеснява превода, тъй като се 
попълва освен на официалния език – български и с букви на латиница. 
        В тази връзка за Община Септември възникна задължение за издаване 
на следните стандартни удостоверения по утвърдени с Регламента образци,  
удостоверяващи фактите: 
        1. Раждане, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение-   
улеснение на превода ( ПРИЛОЖЕНИЕ  I към Регламента); 
        2. Смърт, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение-   
улеснение на превода ( ПРИЛОЖЕНИЕ  III към Регламента); 
        3. Брак, чрез издаване на Многоезично стандартно удостоверение-   
улеснение на превода ( ПРИЛОЖЕНИЕ  IV към Регламента); 
        4. Брачна дееспособност, 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); 



          Необходимо е да се въведат нови такси за издаване на тези 
многоезични удостоверения, които да съответстват на таксите на 
издаваните официални документи, към които се прилагат, а именно : 
         - Раждане - Такса:9,00лв. обикновена услуга; 11,00лв. бърза услуга; 
13,00лв. експресна услуга;  
         - Смърт - 4,00лв. обикновена услуга; 5,00лв. бърза услуга; 8,00лв. 
експресна услуга;        
         - Брак - Такса:9,00лв. обикновена услуга; 11,00лв. бърза услуга; 
13,00лв. експресна услуга;  
         - Брачна дееспособност - Такса: 13,00лв. обикновена услуга; 18,00лв. 
бърза услуга; 23,00лв. експресна услуга;        
         - Семейно положение - Такса: 9,00лв. обикновена услуга; 11,00лв. 
бърза услуга; 13,00лв. експресна услуга;  
         - Местоживеене и/или Местопребиваване – Такса 3,50 лв. 
        2. Цели, които се поставят с приемането на промените в 
Наредбата: 
        Постигане на пълнота и последователност в наредбата. Въвеждане на 
по-добър ред и правила за ползване на услугите. 
        3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 
новата уредба: 
         За прилагането на настоящата промяна в Наредбата не са необходими 
допълнителни финансови средства. 
        4.  Очаквани резултати от приемането на промените в Наредбата: 
         Подобряване на качеството на обслужване на гражданите. 
        5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
         Предлаганото изменение и допълнение на Наредбата не е в 
противоречие  на нормативен акт от по-висока степен и е в съответствие с 
правото на Европейския съюз.  
         На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и чл. 77 

от Административно процесуалния кодекс заинтересованите лица могат в 

30 дневен срок от публикуването на настоящия проект на интернет 

страницата на Общински съвет - Септември да направят писмени 

предложения и да изразят становища по проекта на е-mail: 

municipality@septemvri.org 
 

 

 

 

 



ПРОЕКТ!  
За изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Септември:  
 
В чл. 40, ( 1) се правят следните изменения и допълнения:  
Създава се т. 
„1б (нова с решение No......г., Протокол No...) 
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 No......г., Протокол No...) 
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 No......г., Протокол No...) 
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 No......г., Протокол No...) 
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 No......г., Протокол No...) 
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 No......г., Протокол No...) 
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 No......г., Протокол No...)  
Промените в наредбата влизат в сила с 
Решение No ...... от .............г. , взето с Протокол No............... на ОБС 
гр.Септември 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


