Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 24 / 28.01.2021 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация на 28.01. 2021 година /четвъртък/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ВТОРА ТОЧКА: Докладна – записка от Севгин Шукри – Кмет на община Лозница относно:
Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 7 на ОбС Лозница за определяне размера на
таксата за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена на територията на
община Лозница
………………………………………………………………..........................................................................
Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна – записка.
Г-жа Г. Еминова – секретар на община Лозница, направи разяснение относно процедурата по
издаване на удостоверения.
Г-н Ал. Калинов – Тази докладна – записка и това предложение не са ли закъснели?
Г-н С. Шукри – Да, закъсняхме с това предложение.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:
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Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
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ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
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Име, фамилия
Селиме Исмаилова
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0
РЕШЕНИЕ № 122
28 януари 2021 год.
С Решение № 344 от 06.03.2003г. на Общински съвет Лозница е приета Наредба № 7 за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Лозница, изменяна и допълвана многократно до настоящия момент с решения на Общински съвет
Лозница, последното от които е Решение №54 от 13.04.2020г. на Общински съвет Лозница.
Съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) общинският съвет приема наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Законът делегира право на
общинските съвети да уреждат вътрешния си ред на дейност, като все пак (съгласно чл. 76, ал. 3 от
АПК) не позволява тази свобода да излиза извън очертаните рамки от по-високите по степен
нормативни актове.
Община Лозница предоставя на гражданите и организациите различни по своето естество и
същност услуги, част от които са нормативно вменени за изпълнение на Общините, като за
предоставянето им съгласно чл. 6, ал. 1 от ЗМДТ се събират такси. Таксите за административни
услуги, описани в Таблица с унифицирани наименования в Раздел VII, чл.38, ал.1 към Наредба № 7
на Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Лозница, или съответстват на реалните разходи за предоставяне на
услугата или са по-големи.
Размерът им се определя при спазване на принципите заложени в чл.8, ал.1 от ЗМДТ, а именно:
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата; създаване на условия
за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; постигане на по-голяма
справедливост при определяне и заплащане на местните такси
С оглед постигане на справедливост при заплащането, отчитайки също така социалноикономическата необходимост и възможността за ползване на административната услуга от всички
граждани, текущата такса за издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена е
неприемлива. Значителна част от издадените удостоверения за идентичност на лице с различни
имена са за идентичност на българските и турските имена на нашите съграждани, променили ги
принудително. Предвид факта, че смяната на имената е насилствено приложена, против тяхната воля
и това обстоятелство довежда до възникване на потребност от представянето на това удостоверение
при всяко кандидатстване за работа /когато се разминават имената в диплома, сертификати,
нотариални актове за собственост, личната карта и др./, при всяко некоректно записване на имената
им и при редица други случаи, следва размера на таксата за услугата да претърпи промяна, като
придобие нулева стойност.
В чл.8, ал.4, във връзка с ал.1 от ЗМДТ, законодателят изрично е посочил, че „в случаите, когато
размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата,
разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи. В случаите на
освобождаване от такси по решение на общинския съвет разходите по предоставяне на услугата са за
сметка на общинските приходи.” Поради незначителните средства за покриване себестойността на
услугата, може да се приемаме за икономически оправдано и мотивирано изменението на таксата за
горепосочената административна услуга при съобразяване и с нейния социален ефект.
Предвид гореизложеното възниква необходимостта от приемане на изменение в Наредба № 7 на
Общински съвет Лозница за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Лозница да се заложат нулеви стойности на цената на услугата – издаване
на Удостоверение за идентичност на имената.

След извършена служебна проверка в база данни на Общината, се установи, че 2018 година в
община Лозница са издадени 178 броя удостоверения за идентичност на лице с различни имена, за
2019 година- 78 броя , а за 2020 година – 57 броя.
Съгласно горепосочените данни е видно, че услугата за издаване на удостоверение за
идентичност на лице с различни имена драстично е намаляла, като разликата от извършване на тази
услуга няма да окаже съществено отражение на приходите в общинския бюджет.
Целта на настоящото изменение в Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Лозница е
постигане на справедливост при заплащането на такса за издаване на удостоверение за идентичност
на лице с различни имена, което не изисква допълнително финансови разходи и води до облекчаване
на ползвателите на услугата, за които представянето на този документ е задължително изискуем.
С оглед на изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.7 и ал.2, пр. 2 и 4 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 1, б. „е“ , както и чл.8, ал.4 и ал.5 и
чл.9 от Закона за местните данъци и такси, при спазване на чл.26 и чл.28, ал.1 от Закона за
нормативните актове, чл.77 и чл.79 от Административно-процесуалния кодекс, съгласно чл.65, ал.1 и
чл.97, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Лозница, неговите
комисии и взаимодействието му с общинска администрация, Общинският съвет Лозница
РЕШИ:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Лозница, както следва:
§1. В Раздел VII, чл. 38 се прави следното изменение:
1. В Таблицата с унифицирани наименования на услугите и съответните им такси в Раздел VII,
чл.38, ал.1, цената на таксата, която се заплаща по точка 3 за издаване на удостоверение за
идентичност на лице с различни имена – за обикновена и бърза услуга, придобива „нулева
стойност.“
2. Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 на Общински съвет Лозница за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Лозница влиза в сила от деня на приемането й от ОбС Лозница.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител
на Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
А. Салиева

Решението е обявено на 03.02.2021 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

