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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от 

инж. Красимир Минчев -  

Председател на Общински съвет Шумен 
 

 

 

ОТНОСНО: НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение 

№ 217 по Протокол № 13 от 24.09.2020 г. относно: „Проект за 

изменения на Наредбата за определяне размера на местните 

данъци на територията на община Шумен“, в частта му по 

точка втора 

  

  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Проф. Стефан Желев - областен управител на област Шумен, със своя 

заповед № РД-15-133 от 06.10.2020 г. връща за ново обсъждане от Общинския 

съвет решение № 217 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. относно: „Проект за 

изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 

територията на община Шумен“, в частта му по точка втора. Според областния 

управител решението е частично незаконосъобразно, тъй като противоречи на 

разпоредби от Закона за местните данъци и такси и Закона за нормативните 

актове.   

Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове, наредбата е 

нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или 

подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Тези актове и разпоредби 

следва да съответстват на материалноправните разпоредби и актове от по-висока 

степен, уреждащи обществените отношения. Наредбата не можа да съдържа 

разпоредби, които противоречат на нормативен акт от по-висок ранг, тъй като 

според чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, нормативният акт трябва да 

съответства на Конституцията и на другите нормативни актови от по-висока 



степен. Измененият текст на чл. 62 от Наредбата за определяне размера на 

местните данъци и такси е в противоречие с нормата на чл. 61ш от Закона за 

местните данъци и такси, съгласно която данъкът по чл. 61ф се внася преди 

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

превози. В становището от кмета на община Шумен г-н Л. Христов с № 61-02-206 

от 14.09.2020 г., по безспорен начин се указва, че в Закона за местните данъци и 

такси не се предвижда възможност за плащане на данъка върху таксиметровия 

превоз на пътници на вноски в рамките на календарната година след издаване на 

разрешение за съответната календарна година.    

 

С оглед на гореизложеното предлагам следните три варианта за   

  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: ОТМЕНЯ решение № 217 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. 

на Общински съвет Шумен, в частта му по точка втора.   

  

ІІ-ри вариант: ИЗМЕНЯ решение № 217 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. 

на Общински съвет Шумен, в частта му по точка втора както следва: ……………. 

 

ІІІ-ти вариант: ПОТВЪРЖДАВА решение № 217 по протокол № 13 от 

24.09.2020 г. на Общински съвет Шумен, в частта му по точка втора:   

  

2. Изменя, считано от 1.01.2021 г. 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 

наведнъж 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.“ 

 

   
 

 

 

 

инж. Красимир Минчев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 

 


