УВЕДОМЛЕНИЕ
На основание чл. 77, чл. 79 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс
/АПК/, във връзка с чл. 26, ал. 3 и ал. 4, изречение второ от Закона за нормативните
актове /ЗНА/, Общински съвет – гр. Кубрат
УВЕДОМЯВА:
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.
Съгласно чл. 26, ал. 4 от ЗНА: Срокът за предложения и становища по проектите,
публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При
изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в
доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14
дни.
В настоящият случай предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14 - дни
от датата на публикуване – 01.12.2020 г. в деловодството на Общински съвет - Кубрат
или на е-mail: office@obskubrat.bg.
Предвид Решение № 132 по Протокол № 11 от 26.10.2020г., с което Общински съвет Кубрат е дал съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4годишните деца в детските градини на територията на Община Кубрат, през учебната
2020/2021г., считано от 01.12.2020г., въз основа на Държавен вестник /бр.92 от
18.09.2020г./, който е публикуван ЗИД на Закона за предучилищното и училищното
образование /ЗПУО/, който предвижда въвеждане на задължителна предучилищна
подготовка на 4-годишните деца от учебната 2023/2024г.
Съгласно § 16, в този срок общините следва да създават необходимите условия за
обучението им в съответствие с изискванията на ЗПУО и подзаконовите актове по
прилагането му.
Размерът на средствата и механизмът на тяхното разпределение по общини са
регламентирани в РМС № 790/30.10.2020г. и средствата ще се предоставят в
определеният норматив от държавата.
По решение общините и след решение на общинските съвети, задължителното
предучилищно образование на 4-годишните деца, може да се въведе на техните
територии и преди този срок и Община Кубрат се е възползвала от тази законова
възможност, което налага и определянето на този случай като изключителен по
смисъла на разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от ЗНА.
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На основание чл. 28, ал. 2 от ЗНА, мотивите за приемане на изменението и
допълнението в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси
и цени на услуги на територията на Община Кубрат, са следните:
1. Причини, които налагат приемането на промени в Наредбата:
Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кубрат регламентира отношенията, свързани с
определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и
юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община
Кубрат.
Със свое Решение № 132 по Протокол № 11 от 26.10.2020г. Общински съвет - Кубрат е дал
съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишните деца в
детските градини на територията на Община Кубрат, през учебната 2020/2021г., считано от
01.12.2020г.
Решението на Общински съвет - Кубрат е влязло в сила на 17.11.2020г. и изпратено с писмо с
изх.№ УД-02-16-1236 на Министъра на образованието и науката, което налага считано от
01.12.2020г., родителите на 4-годишните деца в детските градини на територията на Община
Кубрат, да бъдат освободени от заплащане на дължими такса съгласно т. 3 от Приложение №
1.1. от Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на Община Кубрат. Размерът на средствата и механизмът на тяхното
разпределение по общини са регламентирани в РМС № 790/30.10.2020г. и средствата ще се
предоставят в определеният норматив от държавата.
Отделно Община Кубрат предоставя услугата: Издаване на удостоверение за идентичност
на лице с различни имена - 2,00 лв. Тази услуга е регламентирана в чл. 38, ал. 1, т. 15 от
Наредбата.
o По съществото си нормативно се урежда в :
o Закон за гражданската регистрация - чл. 24, ал. 1; чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка

с чл. 5, т. 1.
o Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 2.
o Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз

основа на регистъра на населението - чл. 18.
Удостоверението се издава само когато различните имена на лицето са вписани
в регистъра на населението или в регистрите на актовете за гражданско
състояние. Документът се издава с цел да се удостовери, че имената, вписани в
два или повече документа, са имена на един и същ човек. На пример лица с
различни имена в диплома за завършено образование и акт за сключен
7300, гр. Кубрат, ул. "Княз Борис І" №1; тел: (0848) 7 2020; факс: (0848) 7 3205
e–mail: office@obskubrat.bg
Интернет: http://www.obskubrat.bg

граждански брак или при граждани с двойно гражданство. Документи, чието
естество поражда своите сериозни правни последици за започване на работа
или за снабдяване на допълнителна степен на образование и много други.
Съгласно чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Общинският
съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от
заплащане на отделни видове такси. Овластяването на Общинския съвет с това право
е в съответствие с неговата същност като орган на местното самоуправление – избран
пряко от населението, осъществяващ политиката за изграждане и развитие на
общината, с оглед осъществяването на дейностите по чл. 17 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), както и на други дейности,
определени със закон. В тази връзка Общинският съвет е компетентен да определя
политиката на общината по самостоятелното осъществяване на всички въпроси от
местно значение, които законодателят е предоставил в компетентност на общините, в
т.ч. и местните финанси.


Съгласно чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ освобождаването от такси се извършва по ред,
определен в Наредбата. В действащата Наредба на Община Кубрат такъв ред не е
предвиден, но това не лишава от компетентност Общинския съвет да приеме такова
решение. В случая следва да се приложи общия ред за вземане на Решения.


Алгоритъма за определяне на цената на дадена услуга определя включване на
всички разходи по предоставянето й. Такива в настоящият случай липсват.
Предлагането на тези услуга не води до административни разходи за Община Кубрат,
което налага освобождаването от такса на самите граждани.
2. Цели, които се поставят с изменението на Наредбата:
Равнопоставеност на гражданите при предлагане на всички административни услуги на
гражданите независимо от техните имена.
3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата:
Не са необходими.
4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата:
Постигане на социален ефект за гражданите.
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Изменението на Наредбата не противоречи на норми с по-висока степен и на европейското
законодателство.
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ПРОЕКТ !!!

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кубрат, както следва:

§ 1. Отменя т. 3 от Приложение № 1.1. от Наредба № 11, в частта 4-ри годишни
деца.
§ 2. Отменя чл.38, ал.1, т. 15: „Издаване на удостоверение за идентичност на лице
с различни имена - 2,00 лв.“.
§ 3. Създава нова т. 10 към ал. 3 от чл. 38: „Не се заплаща такса за следната
услуга:
- Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена“.
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