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О 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 

КРАСИМИР МИНЧЕВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

Относно: приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредбата за определянето 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 от22.12.2009 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. 589от 

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., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. 

с Реш. 217 от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на 

Общински съвет – Шумен 

На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и 

във връзка с чл. 77 от АПК на 22.01.2021 г. в електронната страница на 

Община Шумен са публикувани проект на Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето размера на местните 

данъци на територията на община Шумен и мотиви за нейното 

приемане. 

 

Причини, налагащи изменение и допълнение на наредбата: 

С Решение № 217 от 24.09.2020 г. Общински съвет – Шумен 

извърши промяна в Наредбата за определянето размера на местните 

данъци на територията на община Шумен в частта, отнасяща се до данъка 

върху таксиметров превоз на пътници, като се намали размера на 

дължимия данък и се даде възможност за заплащането му на части. С 

Решение № 246 от 29.10.2020 г. Общински съвет – Шумен отмени 
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промените на чл. 62 от наредбата, касаещи заплащането на данъка на 

части, без да отмени промените в чл. 64. По този начин възниква 

противоречие между чл. 62 и чл. 64 от наредбата. 

 

Цели: 

Целта, която се поставя с изменението на Наредбата, е преодоляване 

на вътрешното противоречие между чл. 62 и чл. 64, както и унифициране 

на регулираната материя на подзаконово и законово ниво, както и 

изпълнение на делегирани от законодателя на местната власт конкретни 

правомощия в областта на регулирането и администрирането на местните 

данъци. 

 

Финансови средства: 

За прилагане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне на размера на местните данъци на Общински съвет – Шумен не 

са необходими допълнителни финансови средства от бюджета на Община 

Шумен, съответно измененията и допълненията на Наредбата не биха 

довели до увеличаване на разходите в засегната сфера на администриране 

на местните данъци. 

 

Очаквани резултати: 

Очакваните резултати след изменението на Наредбата за определяне 

размера на местните данъци на територията на община Шумен са 

актуализиране на нормативната уредба, свързана с местните данъци. 

 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Разпоредбите на настоящата Наредбата за изменение на Наредба за 

определяне на размера на местните данъци на Общински съвет Шумен са 

съобразени с действащото законодателство, както и с приложимото 

първично и вторично право на ЕС и не противоречат на релевантни 

императивни разпоредби. 

 

Правни основания: чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, 

чл. 11, ал. 3, чл. 15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на 

изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК във 

връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси. 

С оглед на изложените мотиви, предлагам Общински съвет – Шумен 

да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е :  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, 

чл. 15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на 

изискванията на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК във 
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връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на 

местните данъци на територията на община Шумен, както следва: 

§ 1. В Чл. 64 изразът „или поне една вноска“ се заличава. 

Стар текст: 

„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.“ 

Нов текст: 

„Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото 

разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.“ 

§. 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на Община Шумен е приета с Решение 

№ ………, взето с протокол № …….. от ……………….. г. и влиза в сила в 

деня на публикуването й в електронната страница на Общински съвет – 

Шумен. 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Съгласували: 

Татяна Костова 

Заместник-кмет „Бюджет и финанси“ на Община Шумен 

 

Десислава Петрова 

Директор на дирекция БФЧР 

 

Ивелина Щерева-Веселинкова 

Началник отдел МДТБО 

 

Изготвил: 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт 


