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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 Наредбата 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.  

В Държавен вестник, брой 87 от 19.10.2018 г. е обнародван Закон за 

изменение на Закона за ратифициране на Конвенцията за премахване на 

изискването за легализация на чуждестранни публични актове. 

Считано от 01.01.2019г. към документите, издавани от кметовете и 

общински администрации ще се прилага удостоверяване, като 

оправомощени да издават това удостоверение ще са областните 

администрации. 

До момента заверка на актове по гражданско състояние за чужбина 

се извършва от Община Шумен. С оглед настъпилите законодателни 

промени, следва т. 32 от Приложение № 2 към чл. 41 от Наредбата да се 

отмени. 
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В Приложение № 6 към чл. 39 на сега действащата Наредба са 

разписани цени на услуги и права /без таксите/ предоставяни от общината, 

общинските предприятия и второстепенните разпоредители на общината 

/съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ/ по отношение на Общинско предприятие 

„Стопанска и охранителна дейност“.  

 С оглед увеличаването на минималната работна заплата за страната 

от 510.00 лв. на 560.00 лв., считано от 01.01.2019 г., ще се повишат и 

необходимите разходи за 1 /един/ месец на 1 /един/ охранител за 2019 г., 

зает в бюджетната сфера и в стопанската дейност на Общинското 

предприятие „Стопанска и охранителна дейност“. Отчетени са всички 

разходи, който включват: заплати, осигуровки и др. разходи свързани с 

трудовото правоотношение.  

Директорът на ОП „Стопанска и охранителна дейност“ е направил 

предложение за цени на услуги, които се извършват от предприятието, с 

приложени подробна финансова обосновка за охранител на трудово 

правоотношение зает в бюджетната сфера и приложени подробна 

финансова обосновка за охранител на трудово правоотношение зает в 

стопанската сфера за един месец.  

С оглед обстоятелството, че контрагенти от бюджетната сфера 

желаят да ползват услугата по охрана на общински обекти за определено 

време, което да е различно от пълен работен ден, то се предлага подробна 

финансова обосновка, за осигуряване на услуга по охрана, на час.  

 

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 16.11.2018 г. 

Целите и очакваните финансови резултати са следните: уеднаквяване 

на местното законодателство с националното такова и възстановяване на 

пълните разходи за охранител на трудово правоотношение зает в 

бюджетната сфера и приложени подробна финансова обосновка за 

охранител на трудово правоотношение зает в стопанската сфера за един 

месец.  

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: 
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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 Приложение № 2, т. 32 се отменя. 

 

§ 2. В Приложение № 6 се правят следните изменения: 

1. В т. 1 числото „1062.01“ се заменя с числото “1242,49“. 

2. Създава се т. 1.1.  „Охрана на общински обекти, почасово“, в графата 

за обикновена услуга „6,24  лв./час“. 

3. В т. 2 числото „1028.04“ се заменя с числото “1117,56“. 

 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 01.01.2019 г. 

          
 

 

Вносител: 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 
 

 

 


