
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

 
На основание чл. 77 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, във 

връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и 

Община Кубрат 

 

УВЕДОМЯВАТ: 

 

Изготвен e Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Кубрат. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 02.05.2020г. - 30 - 

дни от датата на публикуване – 02.04.2020г. в деловодството на Общински съвет-

Кубрат  или на е-mail: office@obskubrat.bg. 

 

I. Причини, които налагат приемането на Проект за изменение и допълнение 

на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Кубрат.  

 

От 16 февруари 2019 г. по отношение на всички държави членки на ЕС влезе в 

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

и на Съвета от 6 юли 2016 година за насърчаване на свободното движение на гражданите 

чрез опростяване на изискванията за представяне на някои официални документи в 

Европейския съюз и за изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 /Регламента/. 

Регламентът въвежда изготвянето на многоезични стандартни удостоверения към 

официални документи, издадени от органите на държава членка в съответствие с 

националното ѝ право. Предназначението на многоезичните стандартни удостоверения 

е да се улесни преводът на официалните документи, към които са приложени и същите 

не циркулират като самостоятелни документи между държавите членки. 

Във тази връзка за Община Кубрат възниква задължение за издаване на следните 

многоезични 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; 
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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. 

Сега действащата Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат не предвижда събиране на 

такси за предоставяне на административните услуги по издаване на многоезични 

стандартни удостоверения за официалните документи относно раждане, смърт, брак 

(включително брачна дееспособност и семейно положение) и местоживеене и/или 

местопребиваване.  

Предвид горното е необходимо самата Наредба № 11 за определянето и 

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

да бъде допълнена, като бъдат предвидени такси за предоставяне на административните 

услуги, посочени по горе.  

С оглед изложеното, в Раздел VII, Такси за административни услуги предлагам:  

 

В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 30, със следното съдържание: „Издаване на 

многоезично стандартно удостоверение за раждане, към удостоверение за раждане, 

удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис извлечение от акт за 

раждане – 5 лева.”.  

В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 31, със следното съдържание: „Издаване на 

многоезично стандартно удостоверение за граждански брак, към удостоверение за 

сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за граждански брак – 5 лева.”.  

В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 32, със следното съдържание: „Издаване на 

многоезично стандартно удостоверение за смърт, към препис – извлечение от акт за 

смърт – 5 лева.”.  

В чл. 38, ал. 1 да  се добавя нова точка 33, със следното съдържание: „Издаване 

на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност, към 

удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 10 лева.”.  

В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 34, със следното съдържание: „Издаване на 

многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение за 

семейно положение – 3 лева.”.  

В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 35, със следното съдържание: „Издаване на 

многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, към удостоверение за 

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

родствени връзки – 5 лева.”.  

В чл. 38, ал. 1 да се добавя нова точка 36, със следното съдържание: „Издаване на 

многоезично стандартно удостоверение за Местоживеене и/или Местопребиваване, 

към удостоверение за постоянен адрес и съответно към удостоверение за настоящ 

адрес – 3 лева.”. 

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

допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.  

 

Проектът има за цел синхронизацията и привеждането на Наредба № 11 за 

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

Община Кубрат в съответствие с европейското законодателство и по-специално с 



Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 06.07.2016г. за 

насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията 

за предоставяне на някои официални документи в Европейския съюз и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 1024/2012г.  

На следващо място с Проекта за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 

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

Община Кубрат да обезпечи разходите, които се извършват от администрацията на 

Община Кубрат за предоставяне посочените по-горе административни услуги.  

 

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Проекта за 

изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.  
 

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/1191 на Европейския парламент и на Съвета от 

06.07.2016г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на 

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

изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012г., 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.  

Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Кубрат. Калкулираната цена е достатъчна за покриване на 

разходите, които ще реализира Община Кубрат, във връзка с предоставянето на 

конкретните услуги.  

 

IV. Очаквани резултати от приемането на Проекта за изменение и 

допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат.  

 

В следствие приемането на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Кубрат, се очаква да се 

увеличат приходите в общинския бюджет, от събраните такси за предоставяне на 

административните услуги, свързани с издаването на многоезични стандартни 

удостоверения за официалните документи относно раждане, смърт, брак (включително 

брачна дееспособност и семейно положение) и местоживеене и/или местопребиваване, 

както и за погребения.  

 

V. Анализ на съответствието на Проекта за изменение и допълнение на 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Кубрат.  
 

Предлаганото изменение и допълнение на настоящата Наредба №11 е в 

съответствие и не нарушава основни права и принципи от правото на Европейския съюз, 

в това число и Европейската Харта за местното самоуправление. 

  



Проект! 

 

Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Кубрат 

 

….. 

Допълва чл. 38, ал. 1 със следните точки: 

30. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за раждане, към 

удостоверение за раждане, удостоверение за раждане при непълно осиновяване и препис 

извлечение от акт за раждане – 5 лева. 

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

удостоверение за сключен граждански брак и препис-извлечение от акт за граждански 

брак – 5 лева. 

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

извлечение от акт за смърт – 5 лева.  

33. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за брачна дееспособност, 

към удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина – 10 лева.  

34. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, 

към удостоверение за семейно положение – 3 лева. 

35. Издаване на многоезично стандартно удостоверение за семейно положение, 

към удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца и удостоверение за семейно 

положение, съпруг/а и родствени връзки – 5 лева.  

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

Местопребиваване, към удостоверение за постоянен адрес и съответно към 

удостоверение за настоящ адрес – 3 лева. 

….. 

 


