
До   Председателя на ОбС  Шумен 

 Красимир Минчев 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Христофор Крумов – общински съветник от ДБГ 

 и Евгения Михова - общински съветник от „БСП за България“ 

 

Относно:  Проект за изменения на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Шумен /Приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г., изм. и доп. 

с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Реш. 510 от 22.12.2009 г., изм. и доп. с Реш. 778 

от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., 

изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г. на 

Общински съвет – Шумен/  

 

  Уважаеми г-н Минчев, 

  Уважаеми общински съветници, 

 На ниво Министерски съвет бяха предприети редица мерки за облекчаване и 

подпомагане на бизнеса и работещите в страната във връзка с извънредната ситуация 

около COVID 19. Същото в продължение на две сесии направи и Общински съвет в 

Шумен. За съжаление една голяма част от работещите в Шумен бяха пропуснати – 

таксиметровите шофьори. Предвид ограничения пътнически транспорт в града те играят 

важна роля за мобилността в града. Благодарение на тяхната дейност до голяма степен 

се разтоварва и градския трафик от лични превозни средства.  Считаме, че исканията,  

които представят в събраната от тях подписка с 220 подписа, са справедливи и следва да 

бъдат подкрепени.  Последната поправка в посочената Наредба е от 2016 г., а за това 

време са настъпили много промени. Нашето решение  е важно  за  преодоляване 

икономическите последици от COVID 19. 

Чл.3 (3) от Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси не 

допуска изменение в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне на 

местните данъци в течение на годината. Ние, като отговорни за бъдещето на хората в 

общината, обаче можем да направим промени, които да влязат в сила от следващата 

година и по този начин покажем съпричастност и подпомогнем тази част от работещите 

в града.  Таксиметровата услуга трябва да бъде подкрепена като част от предлаган 

алтернативен транспорт особено в частите на града, където градски такъв няма. 

 Заставаме зад исканията на таксиметровите шофьори и подкрепяме посочените 

от тях искания, и въз основа на представените мотиви предлагаме следните 



 РЕШЕНИЯ: 

1.  Изменя, считано от 1.01.2021г.  Чл. 60. (1) „Данъкът върху таксиметров превоз 

на пътници е в размер на 300 лева“ от Наредбата за определяне размера на 

местните данъци и такси. Стар текст:“ Данъкът върху таксиметров превоз на 

пътници е в размер на 400 лева“. 

2. Изменя, считано от 1.01.2021г.   Чл. 62. „Дължимият данък върху таксиметров 

превоз на пътници постъпва в приход на общината, за територията на която е 

издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, 

които могат да се внасят на веднъж или на до четири вноски“   от 

Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси. Стар текст: 

„Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход 

на общината, за територията на която е издадено разрешение за извършване 

на таксиметров превоз на пътници.“ 

3. Изменя, считано от 1.01.2021г.   Чл. 64. „Данъкът или поне една вноска  по чл. 

60 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от 

Закона за автомобилните превози“ от  Наредбата за определяне размера на 

местните данъци и такси. Стар текст: “Данъкът по чл. 60 се внася преди 

получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози.“ 

4.  Кметът на Община Шумен да създаде организация за осигуряване на поне 

още 15 места за пиаци, обозначени със съответната  хоризонтална и 

вертикална  маркировка, включваща забранителни знаци за частни 

автомобили, съгласно ЗДП. 

Приложение: Подписка от водачите на таксиметрови автомобили, работещи на 

територията на Община Шумен – 15 стр. със 220 подписа. 

 

 С уважение: 

 

Христофор Крумов 

Общински съветник  

Евгения Михова 

Общински съветник 


