
До Председателя на  

Общински съвет – Шумен  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  

Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен 

 

 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен урежда 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. 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен е приета с решение № 739 от 06.03.2003г. на Общински съвет – 

Шумен и за периода от приемането й е многократно изменяна и допълвана в съответствие с 

промените в нормативната уредба. 

Съгласно чл. 39, ал. 6 от наредбата размерът на цените на услугите, предоставяни 

от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“, се определя съгласно приложение № 

4. 

С решение № 862 от 26.07.2018г. Многофункционална зала „Арена – Шумен“ 

беше предоставена за управление на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. 

В тази връзка е изготвен проект за допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, като 

към приложение № 4 се включат цените, свързани с ползването на отделните обособени обекти 

от залата, за различни мероприятия, както и цените на услугите, свързани с провеждането на 

събитията. От ОП „Общински жилища и имоти“ е представена финансова обосновка, при която 

са отчетени както действително направените разходи към момента, така и проектните 

показатели на различните видове консуматори. При определянето на цените е търсен балансът 

между натоварването на залата с мероприятия и нейното опазване от увреждания, както и 

оптималнотосъотношение между приходи от различните събития и разходи за провеждането 

им. Събитията от културния и спортен календар на община Шумен ще бъдат предвидени по 

план-сметката на ОП „Общински жилища и имоти“. 

Предложението на общинската администрация е в Приложение № 4 към чл. 39 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен. „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, 

общинските предприятия и второстепенните разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от 

ЗМДТ /доп. с реш. 699 от 29.03.2018 г. на ОбС Шумен/, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И 

ИМОТИ”, да се добави нов р-л III. „Цени за ползване на обособени обекти от 

Многофункционална зала „Арена – Шумен“ с изброените в проекта услуги и цени. 

С приемането на предложеното допълнение на наредбата се поставят следните 

цели: Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен ще 

доведе до акумулиране на приходи от ползването на новата Многофункционална зала, които ще 

се ползват за нейното нормално функциониране и поддържане, освен това ще допринесе за 

въвеждането на ред при ползването на обекта.  

За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Шумен няма да бъдат необходими финансови средства. 



Очаквани резултати от прилагането: Приемането на предложените допълнения на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен ще даде възможност да се регламентира ползването на новата зала от 

различните видове потребители и да се събират приходи за осигуряването на необходимата 

поддръжка на залата, свързана с нейната ежедневна дейност. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 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.  

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

администриране 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 15.08.2018 г.  

Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 

 

Р Е Ш Е Н ИЯ: 

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 

2. Наредбата за допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество влиза в сила в деня на публикуването и в местен 

ежедневник. 

 

 

Вносител  

Любомир Христов  

Кмет на Община Шумен  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 август 2018 г. 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с 

чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове Общински съвет Шумен 

УВЕДОМЯВА: 

Изготвен е проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

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

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 14.09.2018 г. включително на 

Гише №6 в Информационния център на Община Шумен и на e-

mail: r.antonova@shumen.bg. 

 

 

 

МОТИВИ  

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Шумен 

 

 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен урежда 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. 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен е приета с решение № 739 от 06.03.2003г. на Общински съвет – 

Шумен и за периода от приемането й е многократно изменяна и допълвана в съответствие с 

промените в нормативната уредба. 

Причини, които налагат приемането:  Съгласно чл. 39, ал. 6 от Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Шумен размерът на цените на услугите, предоставяни от Общинско предприятие „Общински 

жилища и имоти“, се определя съгласно приложение № 4. 

С решение № 862 от 26.07.2018г. Многофункционална зала „Арена – Шумен“ 

беше предоставена за управление на Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“. 

В тази връзка е изготвен проект за допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, като 

към приложение № 4 се включат цените, свързани с ползването на отделните обособени обекти 

от залата, за различни мероприятия, както и цените на услугите, свързани с провеждането на 

събитията. От ОП „Общински жилища и имоти“ е представена финансова обосновка, при която 

са отчетени както действително направените разходи към момента, така и проектните 

показатели на различните видове консуматори. При определянето на цените е търсен балансът 

между натоварването на залата с мероприятия и нейното опазване от увреждания, както и 

оптималнотосъотношение между приходи от различните събития и разходи за провеждането 

им.    



Предложението на общинската администрация е в Приложение № 4 към чл. 39 от 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен. „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, 

общинските предприятия и второстепенните разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от 

ЗМДТ /доп. с реш. 699 от 29.03.2018 г. на ОбС Шумен/, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И 

ИМОТИ”, да се добави нов р-л III. „Цени за ползване на обособени обекти от 

Многофункционална зала „Арена – Шумен“ с изброените в проекта услуги и цени. 

Цели, които се поставят: С приемането на предложеното допълнение на наредбата 

се поставят следните цели: Приемането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Шумен ще доведе до акумулиране на приходи от ползването на новата Многофункционална 

зала, които ще се ползват за нейното нормално функциониране и поддържане, освен това ще 

допринесе за въвеждането на ред при ползването на обекта.  

Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: За 

прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен няма да 

бъдат необходими финансови средства. 

Очаквани резултати от прилагането: Приемането на предложените допълнения на 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен ще даде възможност да се регламентира ползването на новата зала от 

различните видове потребители и да се събират приходи за осигуряването на необходимата 

поддръжка на залата, свързана с нейната ежедневна дейност. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 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.  

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

администриране 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 13.08.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Проект 

 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен  

 

§ 1. В Приложение № 4 към чл. 39 от Наредбата за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И 

ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, общинските предприятия и второстепенните 

разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ /доп. с реш. 699 от 29.03.2018 г. на 

ОбС Шумен/, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ”, се добавя нов р-л III. „Цени за 

ползване на обособени обекти от Многофункционална зала „Арена – Шумен“, както 

следва: 

 

 

№ Шифър Наименование на услугата Цена на  услугат а и срок на  

 

изпълнение 

 

   Обикновена 

услуга 

Бърза 

услуга 

Експресна 

услуга 

III. „Цени за ползване на обособени обекти от Многофункционална зала „Арена – Шумен“ 

      

1.  Ползване на Основна зала / Игрище    

1.1.  За мероприятия /спортни, културни, 

конгреси и др./, при които за зрители се 

ползват само седящите места по 

трибуните /зона „терен“ без 

допълнителна настилка/ 

1 500 лв. на 

мероприятие /ден  

(при работно време до 

12 часа в денонощие) 

  

1.1.1.  Ползване на зона „терен“ за 

провеждане на тренировка преди 

спортно състезание и/или лагер-сбор 

400 лв. на ден   

1.2.  За мероприятия /спортни, културни, 

конгреси и др./, при които за зрители се 

ползват  седящите места по трибуните 

и допълнителните столове на зона 

„терен“ /с допълнителна настилка/ 

3 000 лв. на 

мероприятие /ден  

(при работно време до 

12 часа в денонощие) 

  

1.3.   За мероприятия /спортни, културни, 

конгреси и др./, при които за зрители се 

ползват  седящите места по трибуните 

и зона „терен“ / с допълнителна 

настилка/ за правостоящи 

2 500  лв. на 

мероприятие /ден  

(при работно време до 

12 часа в денонощие) 

  

1.4.  За всяко следващо започнато 

денонощие  

1 000 лв. на ден   

1.5.  За изложения с търговски характер,  

борси и фестивали и, свързани с 

преустройства и пренасяне на 

инвентар 

3 000 лв. на ден  

(при работно време до 

12 часа в денонощие) 

  

1.6.   За прояви на политически партии По цените по т. 1.1, 1.2 

и 1.3, според избрания 

вариант 

  

      

2.   Ползване на други зали    



 

Заб.:  Цените са без ДДС. 

  

 

 

 

 

 

 

2.1.  Тренировъчна зала 50 лв. на час   

2.2.  Конферентна зала 80 лв. на час   

2.3.  Каси 20 лв. на ден за 1 

помещение 

  

2.3.1.  Извършване на продажба на билети 50 лв. на ден за 1 

помещение 

  

      

3.  Ползване на покрити площи /във 

фоайетата/  

   

3.1.  За борси и изложения 10 лв. на кв.м. на ден   

3.2.  За търговска дейност 15 лв. на кв.м. на ден   

3.3.  Щандове за кетъринг 50 лв. на щанд на 

мероприятие /ден 

  

4.  Ползване на открити площи 5 лв. на кв.м. на ден   

5.   Ползване на мобилна сглобяема 

сцена 

800 лв. на мероприятие   

6.   Ползване на платен паркинг за едно паркомясто:   

   1 лв. до 3 часа   

   2 лв. до 6 часа   

   3 лв. до 10 часа   

   5 лв. до 24 часа   

7.  Ползване на рекламни площи    

7.1.  Реклама на фирмен транспарант 60 лв. на кв.м. на 

седмица; 

200 лв. на кв.м. на 

месец; 

1500 лв. на кв.м. на 

година 

  

7.2.  Реклама тип пирамида около терена  30 лв. на кв.м. на 

седмица; 

100 лв. на кв.м. на 

месец; 

750 лв. на кв.м. на 

година 

  

7.3.  Реклама на Информационните табла 250 лв. – за време до 30 

сек.; 

400 лв. – за време над 

30 до 60 сек. 

  

      

8.  Провеждане на мероприятия на 

общински бюджетни структури на 

делегиран бюджет 

Заплащат се 

действително 

извършените разходи 

от средствата по 

бюджета на 

съответната структура 

  


