
П Р О Е К Т  
на 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на  местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен (приета с Решение № 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. с Решение № 297 от 29 

.01.2009 г., изм. и доп. с Решение № 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Решение № 778 от 
28.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Решение № 589 от 

19.12.2013 г., изм. и доп. с Решение № 899 от 29.01.2015 г. на Общински съвет Шумен) 

§ 1. В Чл. 10, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 

1. Т. 2 се изменя както следва: 
Изразът „и лицето няма задължения към общината” се заличава. 
Стар текст: 
„2. бързи – когато процедурата по извършване на услугата или предоставяне на 

правото позволява съкращаване на срока на обикновената услуга с не по-малко от 50 на 
сто и лицето няма задължения към общината.“ 

Нов текст: 
„2. бързи – когато процедурата по извършване на услугата или предоставяне на 

правото позволява съкращаване на срока на обикновената услуга с не по-малко от 50 на 
сто“. 

2. Създава се нова точка 3 със следния текст: 
„3. експресни.” 

§ 2. В Чл. 18, ал. 3, т. 3 се правят следните изменения: 
Изразът „чл. 71а и 71е” се заменя с израза „чл. 60 и чл. 64”. 
Стар текст” 
„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;” 

Нов текст: 
„3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 

мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;” 

§ 3. В Чл. 19, ал. 1 се прави следното изменение: 
Изразът „от 1 март”  се заличава. 
Стар текст на ал. 1: 
„(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 

юни и до 31 октомври на годината, за която се дължи.“ 
Нов текст на ал. 1: 



„(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 
октомври на годината, за която се дължи.“ 

§ 4. В Чл. 20а се правят следните изменения: 

1. В ал. 1 се прави следното изменение: 
Думата „средномесечният” се заменя с думата „средногодишният” 
Стар текст: 
„(1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване: 
- за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета на 

общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване; 
- за имоти, които няма да се ползват през цялата година и това е декларирано от 

всички собственици и или ползватели на имота до края на предходната година. 
Жилищните имоти не трябва да са декларирани като основно жилище и средномесечният 
разход на електроенергия не трябва да превишава 50 киловата. За придобитите през 
годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.” 

Нов текст: 
„(1) Не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване: 
- за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета на 

общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и сметоизвозване; 
- за имоти, които няма да се ползват през цялата година и това е декларирано от 

всички собственици и или ползватели на имота до края на предходната година. 
Жилищните имоти не трябва да са декларирани като основно жилище и средногодишният 
разход на електроенергия не трябва да превишава 50 киловата. За придобитите през 
годината имоти декларацията се подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им.” 

2. Създава се нова алинея 3 със следния текст: 
(3) При подаването на декларацията по ал.1 се представят едновременно 

следните документи: 
1. служебна бележка от „В и К” ООД, гр. Шумен, удостоверяваща, че за имота 

е спряно подаването на вода за предходните 12 месеца или няма разкрита партида за 
отчитане на вода; 

2. служебна бележка от електроразпределителното дружество за гр. Шумен 
удостоверяваща, че за имота е спряно електрозахранването или няма разкрита 
партида за отчитане на електрическа енергия или че изразходената електрическа 
енергия е до 50. kw. за предходната година. 

3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в текста се прави следното изменение: 
Изразът „“ Е.ОН България-Продажби” АД, гр.Варна” се заменя с израза 

„електроразпределителното дружество” и думата „средномесечно” се заличава. 
Стар текст: 
„(3) В течение на годината за декларираните обстоятелства могат да се извършват 

проверки, които да се базират на информация за ползвани през текущата година услуги на 
“В и К” ООД, гр. Шумен, “Е.ОН България-Продажби” АД, гр. Варна и др., като правото 
на освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване се признава за 
тези граждани, при които за декларираните жилища отчетеният разход на електроенергия 
средномесечно за годината не превишава 50 kw. При констатирано ползване на 



недвижимия имот, таксата се събира в годишен размер определен пропорционално върху 
данъчната оценка на имота.“ 

Нов текст: 
„(4) В течение на годината за декларираните обстоятелства могат да се извършват 

проверки, които да се базират на информация за ползвани през текущата година услуги на 
“В и К” ООД, гр. Шумен, електроразпределителното дружество и др., като правото на 
освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване се признава за 
тези граждани, при които за декларираните жилища отчетеният разход на електроенергия 
за годината не превишава 50 kw. При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата 
се събира в годишен размер определен пропорционално върху данъчната оценка на 
имота.“ 

4. Досегашната ал. 4 става ал. 5. 

5. Досегашната ал. 5 става ал. 6. 

6. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в текста се прави следното изменение: 
Стар текст: 
„(6) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 

домове, храмове и манастири, в които се извършва богослужебна дейност от законно 
регистрираните вероизповедания в страната.“ 

Нов текст: 
„(7) Не се събира такса за битови отпадъци за услугите, предоставени на молитвени 

домове, храмове и манастири, в едно с поземлените имоти, върху които са построени, в 
които се извършва богослужебна дейност от законно регистрираните вероизповедания в 
страната. 

7. Създава се нова алинея 8 със следния текст: 
„(8) Освобождаването по ал. 7 е при условие, че имотите не се ползват със 

стопанска цел, несвързана с пряката им дейност.“ 

§ 5. В Чл. 50, ал.  ., т. 45, б. „а“ се прави следното изменение: 
Числото 14 се заменя с числото 5. 
Стар текст: 
„45. За издаване на данъчна оценка на недвижими имоти съгласно ЗМДТ: 
а) до 14 дена – 5.00 лв. 
б) до 3 дена – 7.50 лв. 
в) експресно до 6 часа – 15.00 лв.“ 
Нов текст: 
„45. За издаване на данъчна оценка на недвижими имоти съгласно ЗМДТ: 
а) до 5 дена – 5.00 лв. 
б) до 3 дена – 7.50 лв. 
в ) експресно до 6 часа – 15.00 лв.“ 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 
местните и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на 
Община Шумен е приета с Решение № ………, взето с протокол № …….. от 
……………….. год. 



М О Т И В И  

Основание за предложените промени в Наредбата за определянето размера на 
местните и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен са приетите допълнения в Закона за местните данъци и такси (обн. ДВ, бр. 
97 от 06.12.2016 г.). 

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: С Държавен вестник 
бр. 97 от 2016 г. е обнародван Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, 
съгласно който в Приложение № 2 към закона, в чл. 3, ал. 1 срокът за издаване на 
удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот се съкращава от 2-седмичен на 5-
дневен. 

Цели: С приемането на настоящите промени ще изпълни разпоредбата на § 3, ал. 2 
от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните 
данъци и такси (обн. ДВ, бр. 97 от 2016 г.). 

Финансови средства: За прилагане на измененията в Наредбата за определянето 
размера на местните и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен, не е необходимо разходването на бюджетни средства. 

Очаквани резултати: Резултатите, които се очакват от прилагането на 
предлаганите промени в Наредбата се свеждат до постигане на целите, наложили 
приемането на същите, а също така действащата Наредба да бъде приведена в 
съответствие с разпоредбите на нормативни актове от по-висока степен. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганите промени 
в Наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на Община 
Шумен, не противоречат на норми от по-висока йерархия и на европейското 
законодателство. 

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 141, 
ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 8, чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1 от ЗНА, при 
спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК във 
връзка с чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ. 

Фактически основания: привеждане на нормативната база на Община Шумен в 
съответствие със Закона за местните данъци и такси с цел да се избегне евентуална 
колизия между текстовете на Наредбата за определянето размера на местните данъци на 
територията на Община Шумен и Закона за местните данъци и такси. 


