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О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н 
  

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

ISO 9001:2008   ISO 14001:2004   OHSAS 18001:2007  

 

 

До 

Председателя 

на Общински съвет 

ШУМЕН 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Любомир Христов – кмет на Община Шумен 

 

 

 Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Шумен /Наредбата/ се уреждат 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 Шумен. С приетите изменения 

и допълнения на Наредбата са отпаднали текстове, които са от съществено значение за дейността на 

Общината. Ето защо същите следва да бъдат върнати като част от Наредбата.  

Предлага се текстове, които по същество са близки по съдържание с вече съществуващи 

такива, да отпаднат. 

Предлага се и приложенията с номера от 3 до 7 да се приведат в табличен вид, в който са 

изготвени Приложение № 1 и Приложение № 2. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, заедно с 

мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Шумен на 22.01.2018 г. 
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 Целите и очакваните финансови резултати са следните: при спазване на разпоредбите на 

ЗМДТ и при запазване на процента на събираемост ще се запазят реалните приходи по съответните 

параграфи, което ще се отрази в приходната част на бюджета на общината.  

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.  

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се 

налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 

 

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, предлагам на Общински съвет гр.Шумен да вземе 

следните  

 

РЕШЕНИЯ: 

 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. 
 

§ 1. В чл. 28, ал. 1, в таблицата ред 7, числото 30 се заменя с числото 31. 

§ 2. В чл. 42 се изменя както следва:  

„Чл. 42. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на 

вещни права върху общински имоти се заплащат такси, както следва: 

1. при придобиване на общински имоти или вещни права върху тях - върху стойността на 

имота, предмет на продажбата, съответно стойността на ограниченото вещно право– 2 на сто;  

2. върху по-голямата стойност при замяна – 2 на сто;  

3. върху стойността на собствения дял, който се получава при доброволна делба – 2 на 

сто.“  

§ 3. В чл. 50, ал. 1 се правят следните изменения: 

1. Т. 1 да се отменя. 

2. Създава се нова т. 6. със следния текст: 

„6. За издаване на разрешение за поставяне на маси за сервиране към заведения за хранене и 

развлечения – 10 лв.“ 

3. Създава се нова т. 7. със следния текст: 

„7. За издаване на разрешение за поставяне на нестационарен (преместваем) обект – 10 лв.“ 

4. Създава се нова т. 14. със следния текст: 

„14. За издаване на разрешение за паркиране на определени места, на месец за паркоместо – 

50 лв.“  

5. Точка 38 се отменя. 

6. Точка 41 се отменя. 

§ 4. В Приложение № 2 към чл. 41 от Наредба за определяне и администриране на местните 

такси и цени на услуги на територията на Община Шумен се правят следните изменения: 

1. В раздел IV да отпадне т. 8.  

2. В раздел IV да отпадне т. 9.  

3. В раздел IV да отпадне т. 10.  

4. В раздел V да отпадне т. 1.  

5. Да отпадне раздел VII.  

§5. В приложение № 6 се правят следните допълнения: 



3 

 

1. В т. 22 след думата „помещения“ се добавят думите „на вила „Общината“; 

2. В т. 23 след думата „помещения“ се добавят думите „на вила „Общината“; 

3. В т. 24 след думата „време“ се добавят думите „в ресторант „Общината“.  

          
Вносител, 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

Кмет на Община Шумен 
 

 

Съгласували: 

Росица Антонова 

Зам.-кмет ИР 

 

Татяна Костова 

Зам.-кмет БФ 
 

 

Найден Косев 

Зам.-кмет ОК 

 

 


