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Уважаеми г-н Василев, 

На основание чл. 15 ал. 2 от АПК, отправяме сигнал от името на Центъра на 
НПО в Разград.  

В момента Центърът на НПО реализира проект за гражданско наблюдение на съда. 
Ние наблюдаваме приложението на новоприети укази и закони. По време на 
наблюдението, установихме, че не се спазва Законът за държавните такси. Ние се 
обезпокоени, че не се прилагат разпоредбите за лицата от уязвимие групи-страни в 
съдебен процес, които трябва да са освободени от държавни такси. 

Представяме Ви случай на противоречие на Закона за държавните такси с 
Наредба №14 на Общински съвет - Разград. 

Чл. 5, буква „г” на раздел II от Закона за държавните такси гласи : „Освобождават 
се от заплащане на държавни такси: всички видове молби, заявления, именници, 
свидетелства и удостоверения за образование и за завършване на квалификационни 
курсове, както и каквито и да е други свидетелства, удостоверения и дубликати от тях, 
които се издават от учебно-възпитателните заведения за получаване на основно и 
средно образование и от Министерството на образованието, младежта и науката.” 
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В таблицата с определените от Общински съвет - Разград цени на услугите във 
графа ф-я „ОБРАЗОВАНИЕ” предоставяни от общината на чл.57 от Наредба №14 в 
точките 59.г, 59д, 59е, 59ж, 59и, 59к и 59л са определени цени от 2.00, 3.00, 5.00, 10.00 
и 20.00 лева за издаване на удостоверения за завършено основно и средно 
образование и дубликати за свидетелства и ученически книжки. 

 Моля, да проверите чл.57 от Наредба №14 за законосъобразност и 
целесъобразност спрямо чл.5, буква „г” от Закона за държавните такси! 

Центърът на НПО в Разград разработва и прилага пилотни програми в подкрепа на 
съдебната реформа от 2004г. До момента са осъществени шест проекта за гражданско 
наблюдение на съда и подкрепа на съдебната система в България.  

Ние специално наблюдаваме конфликтите на интереси, етичното поведение на 
магистрати в правораздавателната система, приложениeтo на Закона за държавните такси. 

В момента Центърът на НПО в Разград реализира проект „Правосъдие близо до 
хората”, подкрепян от Висшия съдебен съвет и Фондация „Америка за България”. 
Главната цел на проекта е утвърждаване върховенството на закона и подкрепа за 
съдебната реформа на местно ниво чрез повишаване на обществената информираност и 
засилване на общественото доверие в съда. 
 
 
 
26 юли 2010г. 
Град Разград 

С уважение    
Георги Милков 
Председател 


