
 

 

 

 

 

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 допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен. 

 

 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани до 16.12.2020 г. 
включително на Гише №3 в Информационния център на Община Шумен и 

на е-mail: i.tsanev@shumen.bg . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ:  

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА 

УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

§ 1. Създава се Приложение № 8 със следното съдържание:  

 

 

 

Приложение: № 8 

Към чл.39 от Наредба за определяне 
и администриране на местните такси и  

цени на услуги на територията на община Шумен  

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА“ ГР. ШУМЕН 

 

№ УСЛУГА ЦЕНА 

1 Организиране на изложба 5,00 лв. на ден /крайна цена/ 
2 Провеждане на мероприятия от тип: 

Годишнини 

Камерни концерти 

Арт срещи 

Викторини 

Конференции 

Арт обучения 
Арт четения 
Тематични експозиции 

Колекции 

Церемонии 

 

60,00 лв. /крайна цена/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

М О Т И В И 

 

 

към проекта на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен 
 

 

Причини, налагащи допълнение на наредбата: Финансирането на 
галерията е единствено със средства от държавния бюджет, които са 
минимални. Художествената галерия изпада в невъзможност да извършва 
реставрация на картини, поддържка на хранилища, зали и оборудване. 

Цели: Увеличение на собствените приходи, с оглед инвестиране в поддържка 
и модернизация на материалната база. 

 

Финансови средства: За прилагане на допълненията, не е необходимо 
разходването на бюджетни средства. 

Очаквани резултати: Заделяне на финансов ресурс за реставрация на 
картини, поддържка на хранилища, зали и оборудване, както и подобряване 
предоставяните услуги за граждани.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото 
допълнение в Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство. 

Правно основание: Предлаганият проект на Наредба е с правно основание 
чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.9 във връзка с чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси, както и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 
кодекс.  
 

 

 

 

 



O 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 

 

 

 

 

ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Относно: Допълнение на Наредба за 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 лица и юридически 

лица услуги, реда и срока за тяхното събиране на територията на Община 
Шумен. 

Постъпила е докладна записка от Директора на Художествена галерия 
„Елена Карамихайлова“ гр. Шумен, в която са предложени две нови услуги, 

във връзка с договарянето и наемането на зали на художествената галерия за 
експониране на изложби и провеждане на мероприятия: за организиране на 
изложба със срок не по – малко от 10 дни и за организиране на мероприятие, 
с изключение на представяне на книга. 

Дейностите и услугите, които Художествена галерия „Елена 
Карамихайлова“ гр. Шумен извършва, увеличава както собствените си 

приходи, така и се разширяват предлаганите услуги на гражданите. 



Проектът на Наредбата за допълнение на Наредба 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 16.11.2020 г. 

Целите и очакваните финансови резултати са следните: средствата ще 
се инвестират в текуща поддръжка за съответните дейности, поддръжка и 

модернизация на предоставената за управление материална база. 
За прилагането на Наредбата 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 горе изложеното, предлагам Общинския съвет да вземе 
следното 
 

РЕШЕНИЕ:  

 

1. Приема Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и 

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

2. Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен, влиза в сила от деня на публикуването и на интернет 
страницата на Община Шумен. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на Община Шумен 

 

 

Съгласувал: 

Найден Косев 
Зам.-кмет по образование и култура 
 

 

Изготвил: 

Биляна Пейчева 
Старши юрисконсулт 


