
До Председателя на  
Общински съвет – Шумен  

 
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ  
Кмет на Община Шумен 

 
 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Шумен 
 
 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен урежда 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. Наредбата е 
приета с решение № 739 от 06.03.2003г. на Общински съвет – Шумен и за периода от 
приемането й е многократно изменяна и допълвана в съответствие с промените в нормативната 
уредба.  

Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен: Изменението и допълнението на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен се 
налага по следните причини: 

Съгласно чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 
гласи, че родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се 
финансират от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – 
само такси за дейностите по хранене, извън финансираното от държавата. За общинските 
детски градини и училища размерът и редът за заплащане на таксите по чл. 298, ал. 2 от ЗПУО 
се определят със Закона за местните данъци и такси. Съгласно промените в ДВ, бр. 17 от 2022 
г., ал. 2 на чл. 298 от ЗПУО се отменя, като промяната влиза в сила от 1.04.2022 г. 

В Закона за местните данъци и такси с ДВ., бр. 17 от 2022 г., в сила от 1.04.2022 г., Глава 
първа „Общи приложения“, Раздел II, в чл. 6, ал. 1, буква „в“ е направено изменение, както 
следва:  

Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси: 
в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 24 от 

2019 г., в сила от 1.07.2020 г. - изм., бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 17 от 2022 г. , в сила от 
1.04.2022 г.) за ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани 
от общинския бюджет. 

С оглед на направените промени в Закона за предучилищното и училищното 
образование и Закона за местните данъци и таски е необходимо изменението на подзаконовия 
нормативен акт, а именно отмяна на чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, както и заличаване на 
текстът „детски ясли и детски градини“ в чл.2, ал.1, т.3,   и  в Раздел III. 

По проект „Реконструкция и реновиране на Спортен комплекс „Панайот Волов“ – I-ви 
етап бяха изградени Тренировъчна зала и тренировъчно игрище. Предстои въвеждането на 
обектите в експлоатация. Спортните обекти ще се ползват приоритетно от Ученическата 
спортна школа „Хан Крум“, но незаетите от школата часове ще бъдат предоставяни за ползване 
на спортни клубове и външни ползватели. Във връзка с това е необходимо за ползването на 
тренировъчната зала и тренировъчното игрище да бъдат определени цени. В приложение № 4 
към чл. 39 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите 
на територията на община Шумен са определени цените на услуги и права, предоставяни от 
Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“, на което ще бъдат предоставени за 



управление новоизградените обекти. Приложението ще бъде допълнено с нов р-л V. Цени за 
ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в Спортен комплекс „Панайот 
Волов“. 

Според разпоредбата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен, във връзка с чл.6 , ал.2 от Закона за 
местните данъци и такси „ За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези 
по ал. 1,/местните такси/  общинският съвет определя цена“.  

Съгласно чл. 39, ал. 8 от наредбата размерът на цените на услугите, предоставяни от Общинско 
предприятие „Стопанска и охранителна дейност“, се определени в приложение № 6. 

С Постановление № 37 от 24 март 2022 г. на Министерският съвет на Република България, 
обнародвано в бр.25 от 29.03.2022г. на „Държавен вестник“ е определен, считано от 1 април 2022 г., 
размер на минималната месечна работна заплата за страната 710.00 лв. и на минималната часова работна 
заплата 4,29 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна 
седмица, при пълен работен месец. 

С докладна записка изх.№ 69 от 21.03.2022г. постъпила в Община Шумен с вх. рег. № 93-00-572 
на 21.03.2022г. директорът на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ е поискал 
промени в цени на предлаганите от предприятието и уведомява, че през 2022г. ще охранява 42 броя 
обекти, посочени в справка №1. Въз основа на горепосоченото директорът на предприятието посочва, че  
необходимите разходи за един охранител в стопанската сфера за 1 месец са в размер на 1154.32 лв., 
които с включен ДДС са в размер на 1385,18лв., видно от  приложената справки № 2а.  

Необходимите разходи на един охранител в бюджетната сфера са в размер на 1359,08 лв., които 
с включен ДДС са в размер на 1630.90 лв. и съответно 8,24 лв. на час, които с включен ДДС са  9.88 лв. 
на час, според приложената справка № 2б. 
             Въз основа на представените справки и финансовата обосновка и като отчита повишените 
разходи за труд, за електрическа енергия, транспорт и поддръжка е мотивирана необходимостта от 
повишаване на разходите за издръжка, както и на някои от цените на предлаганите услуги, като е търсен 
баланс при определянето им между увеличението в необходимите разходи за дейността и гарантиране 
на приходи  които да  покриват оптимален размер същите.  

На основание получената докладна записка и във връзка с промяната в размера на минималната 
работна заплата, определен с ПМС № 37 от 24.03.2022г., както и динамичната обстановка в бизнес 
средата и растящите цени на електрическата енергия, транспортните разходи и поддръжката, се предлага  
Приложение № 6 към чл. 39 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен да бъде изменено с посочените параметри на цените по 
предлаганите услуги от Общинското предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ за охранителната 
дейност, в Ресторант „Община“ и вила „Община“, съгласно предложената справка № 3. 

Цели, които се поставят: С настоящите изменения и допълнения се цели актуализиране 
на подзаконовия нормативен акт с оглед направените промени в Закона за местните данъци и 
такси и в Закона за предучилищното и училищното образование -  ДВ., бр. 17 от 2022 г., които 
влизат в сила от 1.04. 2022 година, касаещи отмяната на събиране на местни такси за ползване 
на детски ясли и детски градини. 

Определянето на цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в 
Спортен комплекс „Панайот Волов“ от спортни клубове и външни ползватели ще даде 
допълнителни възможности за предоставяне на спортна база за тренировъчна дейност на 
клубовете, както и за развитието на масовия спорт, и ще донесе допълнителни приходи в 
бюджета с цел подпомагане на поддържането на спортните имоти. 

С изменението на цените по предлаганите услуги за охранителната дейност, в Ресторант 
„Община“ и вила „Община“ ще се актуализира подзаконовият нормативен акт с оглед определения нов 
размер на минималната работна заплата, считано от 01.04.2022г. и ще се постигне покриване на 
увеличените разходи за  труд, електрическа енергия, транспорт, поддръжка. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: За 
прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и 
администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община Шумен няма 
да бъдат необходими финансови и други средства.  

Очаквани резултати от прилагането: Приемането на предложените изменения и 
допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен ще доведе актуализирането й в съответствие с новите 
промени в Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното 



образование с ДВ., бр. 17 от 2022 г., които влизат в сила от 1.04. 2022 година. Ще се 
предоставят възможности за по-плътно използване на спортната база от спортните клубове и 
предоставянето й за масов спорт на външни лица. Ще се постигне синхронизиране на трудовите 
възнаграждения с опредения нов размер на минималната работна заплата, считано от 01 април 
2022г., както и актуализиране на цените на някой от предоставяните услуги от общинското 
предприятие „Стопанска и охранителна дейност“. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 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.  

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 в 
частта раздел III и Приложение № 4, както и мотивите към него, са публикувани на интернет 
страницата на Община Шумен на 21.03.2022 г. съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните 
актове. Срокът за представяне на предложения и становища е 30 дни – до 21.04.2023 г. 
включително в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от ЗАН. Проектът за изменение и 
допълнение на Приложение № 6 и мотивите към него са публикувани на 12.04.2022 г., като 
срокът за представяне на предложения и становища е определен на 14 дни – до 26.04.2021 г. 
включително, за да може предложението да се разгледа от Общинския съвет на предстоящата 
сесия и съобразно решението да започне прилагането му. 

 
Предвид горе изложеното предлагам Общинския съвет да вземе следните: 

 
Р Е Ш Е Н ИЯ: 

 
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество 
2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество влиза в сила в деня на публикуването и на 
интернет страницата на община Шумен. 

 
 

Вносител  
Любомир Христов  
Кмет на Община Шумен  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Проект 
  

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 чл.2, ал. 1, т. 3 тексът „детски ясли, детски градини“ се заличава. 
 
§ 2. В заглавието на Раздел III думите „детски ясли и детски градини“ се 

заличават. 
 
§ 3. Чл. 28 се отменя. 
 
§ 4. В Приложение № 4 към чл. 39 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, 
общинските предприятия и второстепенните разпоредители на общината / 
съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ”, се добавя 
нов раздел V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище 
в Спортен комплекс „Панайот Волов“, както следва: 

 
V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в 

Спортен комплекс „Панайот Волов“ 
 

  време Цена  
без ДДС 

Цена с 
ДДС 

1. За колективни спортове /футбол, 
хандбал, волейбол/ 

   

1.1.   Тренировъчна зала До 1 час 60.00 лв. 72.00 лв. 
  До 4 часа 150.00 лв. 180.00 лв. 
1.2.   Тренировъчно игрище До 1 час 60.00 лв. 72.00 лв. 
  До 4 часа 150.00 лв. 180.00 лв. 
2.   Тенис на корт – тренировъча зала    
2.1.  Двама състезатели 1 час 25.00 лв. 30.00 лв. 
2.2.  Четирима състезатели 1 час 35.00 лв. 42.00 лв. 

 
§ 5. В Приложение № 6 към чл. 39 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен. „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, 
общинските предприятия и второстепенните разпоредители на общината. 
/съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ /изм. и доп. с Реш. № 963 от 20.12.2018 г. на ОбС 
Шумен/  ОП „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” се правят следните 
изменения: 

 
 
 



ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА 
/без таксите/ предоставяни от общината, общинските предприятия и 
второстепенните разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ /изм. и 
доп. с Реш. № 963 от 20.12.2018 г. на ОбС Шумен/ 
ОП „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” 
№ Шифър Наименование на услугата Такса на услугата и срок на 

изпълнение 
Обикновенна 
услуга 
Стар текст  

Обикновенна 
 услуга 
 Нов текст 

1.  Охрана на общински обекти  
(изм. с Реш. 963 от 
20.12.2018 г.) 

1242,49 лв.  
на  месец 

1630.90 лв 
на месец 

1.1  Охрана на общински обекти,  
Почасово  (нова, с Реш. 963 
от 
20.12.2018 г.) 

6,24 лв. 
на час 

9.88лв  
на час 

2.  Охрана на други обекти 
(изм. с Реш. 963 от 
20.12.2018 г.) 

1117,56 лв.  
на месец 

1385.18 лв. 
на месец   

18.  Нощувки вила общински 
служители за 1 легло 

12.00 лв.  
за посетител 

15.00 лв.  
за посетител   

20.  Нощувки вила външни лица 
за 1 легло 

15.00 лв.  
за посетител 

20.00 лв.  
за посетител   

22.  Ползване на зала, кухня и 
др. общи помещения на 
вила „Общината“ за 1 брой 
посетител - общински 
служител 

3.00 лв.  
за посетител 

5.00 лв.  
за посетител   

23.  Ползване на зала, кухня и 
др общи помещения на 
вила „Общината“ за 1 брой 
посетител - външни лица 

5.00 лв.  
за посетител 

7.00 лв.  
за посетител   

24.  Мероприятия в 
извънработно време в 
ресторант „Общината“ за 4 
души обслужващ персонал- 
цена на стол   

5.00 лв.  
за посетител  

7.00 лв.  
за посетител   

Цените са с включен ДДС. 

§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на 
община Шумен. 

 
 


