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РЕШЕНИЕ № 615 

по протокол № 27 от 21.12.2017 г. 
на заседание на Общинския съвет 

   
ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен 

 
/§ 1, § 2 и § 3 - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/§ 4 - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/§ 5 - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/§ 6 без текста „Целодневна организация (15.09 - 30.05) – 25 лв., 20 лв.“ и без т. 2- 
с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/текст „Целодневна организация (15.09 - 30.05) – 25 лв., 20 лв.“ и т. 2 от § 6 -  
с 21 гласа „за”, 6 „против” и 6 „въздържали се”/ 

/§ 7 и § 8 - с 24 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 
/§ 9, § 10 и § 11 - с 29 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се”/ 

/§ 12 - с 23 гласа „за”, без „против” и 8 „въздържали се”/ 
/§ 13 - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/§ 14 и § 15 без приложения № 4, № 5 и № 7 –  
с 28 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се”/ 

/приложения № 4, № 5 и № 7 - с 24 гласа „за”, без „против” и 9 „въздържали се”/ 
/§ 16 - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/всички приложения без текста „Одобряване на проекти за търпимост – 250 лв.,  
14 дни“ от приложение № 1 - с 25 гласа „за”, без „против” и 10 „въздържали се”/ 

/текст „Одобряване на проекти за търпимост – 250 лв., 14 дни“  
от приложение № 1 - с 22 гласа „за”, 2 „против” и 7 „въздържали се”/ 

/§ 17 - с 30 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 
/с 23 гласа „за”, без „против” и 7 „въздържали се”/ 

 
 
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен ведно с приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 
 
§ 1. В чл. 2, ал. 1 се създава нова точка 8: 
 „8. за дейности по обща подкрепа по смисъла на Закона за предучилищното и 
училищното образование, които не се финансират от държавния бюджет и се 
осъществяват от центрове за подкрепа за личностно развитие.“ 



 
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „с държавни таксови марки“ се заменят с „чрез ПОС-терминал, 
на касите в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска 
администрация-Шумен.“ 
 
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:  

1. Алинея 1 се изменя така: „(1) Услугите и правата, предоставяни от Общината, в 
зависимост от сроковете за извършване, могат да бъдат: 
1. обикновена; 
2. бърза; 
3. експресна.“ 

       2. Създава се нова ал.2: (2) „Сроковете за извършване на технически и 
административни услуги и съответната такса се посочват в Приложения към настоящата 
Наредба“.  
       3. Създава се нова ал. 3: „(3) Услуги, за които не е посочен изричен срок в 
настоящата Наредба и които не са уредени със закон, могат да бъдат: 

1. обикновена – в рамките на 10 работни дни; 
2. бърза – в рамките на 3 работни дни; 
3. експресна – в рамките на 24 часа; 

        4.  Алинея 4 се изменя така: „(3) За услугите, за които не е посочена изрично такса 
или цена за бърза и експресна услуга, бързата услуга се заплаща с 50 на сто увеличение 
спрямо таксата или цената на обикновената услуга, а експресната със 100% увеличение 
спрямо таксата или цената на обикновената услуга.  
        5. Досегашната Алинея 2 става алинея 5.  
       6 . Алинея 3 се отменя. 
§ 4. В чл. 20а, ал. 3 думата „едновременно“ се заменя с „един от“. 
§ 5. В чл. 22, ал. 4 думите „Общински пазари“ ЕАД“ се заменят с „ОП „Общински 
жилища и имоти“. 
§ 6. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения: 

1. В ал. 1 думите   

  град 

Села и квартали 

Макак, Мътница 

и Дивдядово 

за седмични детски ясли и детски градини 55 лв.  45 лв.  

за целодневни детски ясли и детски градини 45 лв. 35 лв. 

за полудневни детски градини  25 лв. 20 лв. 

 
се заменят с:  
 град Села и квартали 

Макак, Мътница и 
Дивдядово 

За деца до 4 г. в детски ясли и детски градини:   
Целодневна организация  45 35 
Полудневна организация за деца 25 20 
Почасова организация 10 10 
За деца на 5-6 г. в детски градини:   
Целодневна организация (15.09.-30.05) 25 20 
Целодневна организация (01.06.-14.09) 45 35 



Полудневна организация за деца (01.06.-14.09) 25 20 
Почасова организация (01.06.-14.09) 10 10 
 

2. В ал. 3, буква е се изменя както следва: „Деца, подлежащи на задължителна 
предучилищна подготовка, от семейства, в които родителят/родителите ползват месечни 
социални помощи по смисъла на Закона за социално подпомагане и Закона за семейни 
помощи за деца, за което предоставят съответните удостоверения пред образователната 
институция.“ 
3. В ал. 7, буква „а“ думите „удостоверение за раждане“ се заменят с „декларация от 
родителя за детето/децата“. 
4. В ал. 7, буква „г“ думите „удостоверение за раждане“ се заменят с „декларация от 
родителя за детето/децата“. 
5. В ал. 8, буква „б“ думите „удостоверение за раждане“ се заменят с „декларация от 
родителя за детето/децата“. 
6. В ал. 9 думата „Копията“ се заменя с думите „Данните от декларациите и копията“. 
7. Алинея 11 се отменя. 
 
§7. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:  
1.Създава се нова ал. 1: 
 „Чл. 39. (1) Размерът на таксите и сроковете за изпълнение на технически услуги, 
предоставяни от община Шумен, се определя за всяка конкретна услуга, съгласно 
Приложение №1, неразделна част от настоящата Наредба.“ 
2. Създава се нова ал. 2: 
„(2) Приложение №1 съдържа унифицирани наименования на предоставяните 
технически услуги, съответния шифър, съгласно наименованията и шифъра на услугите 
в Административния регистър, код за вид плащане, срок и такса за изпълнение на 
услугата.“ 
3. Създава се нова ал. 3: 
„(3) Административните услуги, съгласно ал.2, се обособяват в категории, съгласно 
Административния регистър, като последователността на категориите се обозначава с 
арабска цифра, а на видовете услуги с буква.“ 
4. Създава се нова ал. 4: 
„(4)  Приложение №1, съдържа следните категории административни услуги: 

1.Административни услуги "Кадастър"; 
2.Административни услуги "Контрол по строителството"; 
3.Административно-технически услуги „Устройство на територията“.“ 

5. Създава се нова ал. 5: 
„(5) Размерът на цените на услугите и таксите, свързани с други музейни дейности, 
предоставяни от Регионален исторически музей Шумен, се определя съгласно 
приложение № 3.“ 
6. Създава се нова ал. 6: 
„(6) Размерът на цените на услугите, предоставяни от Общинско предприятие 
„Общински жилища и имоти“, се определя съгласно приложение №4.“ 
7. Създава се нова ал. 7: 
„(7) Размерът на цените на услугите, предоставяни от Общинско предприятие „Туризъм, 
публични прояви и атракции“, се определя съгласно приложение № 5.“ 
8. Създава се нова ал. 8: 



 
„(8) Размерът на цените на услугите, предоставяни от Общинско предприятие 
„Стопанска и охранителна дейност“, се определя съгласно приложение № 6.“ 
9. Създава се нова ал. 9: 
„(9) Размерът на цените на услугите, предоставяни от Общинско предприятие „Паркове 
и обредна дейност“, се определя съгласно приложение №7.“ 
 
§8. Член 40а се отменя. 

 
§ 9. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:  
1.Създава се нова ал. 1: 
„(1) Размерът на таксите и сроковете за изпълнение на административни услуги, 
предоставяни от Община Шумен, се определят за всяка конкретна услуга, съгласно 
Приложение №2, неразделна част от настоящата Наредба.“ 
2.Създава се нова ал. 2:  
„(2) Приложение №2 съдържа унифицирани наименования на предоставяните 
административни услуги, съответния шифър, съгласно наименованията и шифъра на 
услугите в Административния регистър, код за вид плащане, срок и такса за изпълнение 
на услугата.“ 
3.Създава се нова ал. 3: „(3) Административните услуги, съгласно ал.2, се обособяват в 
категории, съгласно Административния регистър, като последователността на 
категориите се обозначава с арабска цифра, а на видовете услуги с буква.“  
4. Създава се нова алинея 4:  
„(4) Приложение №2 съдържа следните категории административни услуги: 

1. Административни услуги "Зелена система"; 
2. Административни услуги "Местни данъци и такси" 
3. Административни услуги Нотариална дейност; 
4. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне; 
5. Административни услуги "Реклама"; 
6. Административни услуги "Селско стопанство и екология"; 
7. Административни услуги "Транспорт"; 
8. Административни услуги "Социални дейности"; 
9. Административни услуги "Търговия, туризъм, транспорт"; 
10. Административно-технически услуги Общинска собственост; 
11. Правни и административно-технически услуги“. 

5.Досегашната алинея 2 става алинея 5; 
§ 10. Член 42 се отменя. 
§ 11. Член 45а се отменя. 
§12. В чл. 46, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения: 
1.Създава се нова т. 1: 
„1. до 15 години – 50 лв.“ 
2.Т. 3 се отменя.  
§ 13. Създава се нов чл. 47д: 
„Чл. 47д. „За дейности по обща подкрепа, предоставяни от ЦПЛР-ОДК, се събират 
месечни такси в рамките на учебната година: 

(1) В област „Науки и технологии“: 
1. Профил „Приложно-технически“: 

а) школа „Математика“ – 5 лв. за 6 часа месечно; 10 лв. за 16 часа месечно; 



б) школа „Графичен дизайн“ – 10 лв. за 16 часа месечно; 
в) клуб „Информационни технологии“ – 10 лв. за 16 часа месечно; 

2. Профил „Хуманитарно-обществен“: 
      а) школа „Български език и литература“ – 10 лв. за 16 часа месечно; 
      б) експедиция „Млад археолог“ – 10 лв. за 16 часа месечно; 
      в) клуб по авиомоделизъм – 10 лв. за 16 часа месечно; 

(2) В област „Изкуства“: 
1. Профил „Музикално изкуство“: 

а) детски хор „Бодра песен“ – 10 лв. за 16 часа месечно; 
б) инструментално-музикална школа: 
аа) инструмент, класическо, поп и джаз пеене, електронни инструменти с 
включени часове по солфеж – 50 лв. на месец по индивидуален график. 
бб) инструмент, класическо, поп и джаз пеене, електронни инструменти без 
часове по солфеж – 45 лв. на месец по индивидуален график. 
в) група по солфеж – 10 лв. за 8 часа за ученици, неизучаващи инструмент в 
ЦПЛР-ОДК. 
г) клуб „Устни хармоники“ – 10 лв. за 16 часа месечно. 
д) детска вокална група – 5 лв. за 8 часа месечно. 
е) школа по народно пеене „Перуника“ – 10 лв. за 16 часа месечно. 
ж) корепетиция – 5 лв. за 4 часа. 

2. Профил „Танцово изкуство“: 
а) детски танцов ансамбъл „Веселяче“ – 15 лв. за 16 часа. 
б) школа по балет – 33 лв. за 16 часа месечно. 

3. Профил „Театрално изкуство“: 
а) детско-юношески театър „БИС“ – представителен състав 10 лв. за 16 часа 
месечно. 

4. Профил „Изобразително и приложно изкуство“: 
а) Арт-школа – 10 лв. за 16 часа месечно 
б) школа „Дърворезба“ – 10 лв. за 16 часа месечно 
в) школа „Моден дизайн“ – 5 лв. за 8 часа месечно; 10 лв. за 16 часа месечно 

5. Профил „Литературно творчество“: 
а) Ученически литературен клуб „Сладкодумци“ – 10 лв. за 16 часа месечно. 
б) Клуб „Творя, играя, мога“ – 5 лв. за 8 часа месечно. 
в) Детско литературно студио – 5 лв. за 8 часа месечно. 
г) клуб „Журналист“ – 10 лв. за 16 часа месечно. 

(3)  За индивидуална работа с деца и ученици – 15 лв. на месец за допълнителни 
занимания по интереси с деца и ученици, извън тези по ал. 2, т. 1, буква б) 
инструментално-музикална школа. 

(4) Учениците от Шуменски детски парламент и деца със СОП, посещаващи формите 
на ЦПЛР-ОДК не заплащат такси. 

(5) Деца без родители или с един родител, посещаващи две и повече форми, заплащат 
50% от таксата за втората и следващите форми. 

(6) Деца посещаващи две форми в инструменталната школа, заплащат такса с 
намаление от 30% за едната формация и пълна такса за другата. 

(7) Две деца от едно семейство, посещаващи форма на ЦПЛР-ОДК, заплащат такса и 
половина. 

 
§ 14. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения: 
1. Създава се нова ал.1: 



„(1). Общинският съвет определя следните цени на услуги и права, предоставяни от 
Общината:“ 
2. Точка 3, 7, 14, 32, 34, 43, 45, 46, 47 и 48 се отменят.  
 
3. Създава се нова т. 49:  
„т. 49. „За извършване на допълнителни педагогически дейности в детските градини, 
съгласно ЗПУО и предоставяне на услуги по реда на чл. 6, ал. 2 от ЗМДТ се определят:“ 
4. Създава се нова буква а): 
„а)База за отдих – Зелено училище – 1 пълен пансион /за едноседмично пребиваване/: 
аа) за ученици – дневна лагерна цена – 15 лв. 
бб) еднодневна цена за ученици от училища – 10 лв. 
вв) ендодневна цена за учениците от формите на ЦПЛР-ОДК – 8 лв. 
гг)еднодневна цена за групи ученици с по-висок хранителен оклад – сумата се завишава до 
20% от основната цена. 
5.В буква б) думите „за педагогически услуги в Обединен детски комплекс“ се заменят с 
„цени на услуги в ЦПЛР-ОДК-Шумен:“ 
6. В буква б) се създават нови: 
„бб) „за ползване на инструмент от ученици за упражнения – 10 лв. на месец.“ 
вв) „за ползване на нотна литература от библиотеката – 5 лв. годишна такса.“ 
7. Точки 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 и 13 се отменят. 
8.В точка 50, точка 1 думите: 

„1. Общински младежки дом: 
а. Концертна зала за театрални спектакли и концерти от външни професионални 
организации - 300 лв. на ден;  
б. Концертна зала за други прояви от външни ползватели: 
- с озвучаване - 25 лв./час; 
- без озвучаване - 20 лв./час; 
в. Концертна зала за общински структури: училища, детски градини, читалища, школи - 
15 лв./час.; 
г. Други зали и кабинети за репетиционна дейност, педагогически услуги, лекционна 
дейност, семинари и творчески занимания: 
- Голяма танцувална зала - 6 лв./час; 
- Малка танцувална зала - 4 лв./час; 
- Камерна зала - 4 лв./час; 
- Учебни кабинети - 3 лв./час.“ 
се заменя с: 

„а) Общински младежки дом:      
аа) Концертна зала:  

 

За мероприятия с входна такса   

За театри или концерти 300.00 лв. за 1 
мероприятие 

За репетиция 1 час 50 .00 лв./час 
За репетиция от 2 до 3 часа /на започнат час / 40.00 лв./час 
Репетиция над 3 часа / на започнат час / 30.00 лв./час 
За други прояви от външни ползватели  
Без озвучаване 50.00 лв./час 
За ползване от общински структури /училища, 
детски градини, читалища и школи / 

15 лв./час 

 



бб) Други зали и кабинети за репетиционна дейност, педагогически услуги, лекционна 
дейност, семинари и творчески занимания: 
Голяма танцувална зала 10.00 лв./час 

Малка танцувална зала 5.00 лв./час 
Камерна зала 4.00 лв./час 
Учебни кабинети 3.00 лв./час 
9. В точка 50, точка 2 думите:  

„2. Зали в сградата на Община Шумен: 
а. Концертна зала „Проф. Венета Вичева” за театрални спектакли и концерти от 
външни професионални организации - 300 лв. на ден;  
б. Концертна зала „Проф. Венета Вичева” за други прояви от външни ползватели: 
- с озвучаване - 25 лв./час; 
- без озвучаване - 20 лв./час; 
в. Концертна зала „Проф. Венета Вичева”  за общински структури: училища, детски 
градини, читалища, школи - 15 лв./час.; 
г. Заседателна зала № 363: 
- до осем часа без озвучаване - 15 лв./час; 
- до осем часа с озвучаване - 20 лв./час; 
- над осем часа без озвучаване - 20 лв./час; 
- над осем часа с озвучаване - 25 лв./час; 
д. Зала № 304: 
- до 4 часа - 20 лв.; 
- над 4 часа - 30 лв.“ 
се заменят с: 
„б) Концертна зала „Проф. Венета Вичева”: 
За мероприятия с входна такса   

За театри или концерти 300.00 лв. за 1 
мероприятие 

За репетиция 1 час 60 .00 лв./час 
За репетиция от 2 до 3 часа /на започнат час/ 50.00 лв./час 
Репетиция над 3 часа /на започнат час / 50.00 лв./час 
За мероприятия без входна такса  
За ползване от външни ползватели с озвучаване и/или 
мултимедия /на започнат час/ 

80.00 лв./час 

За ползване от външни ползватели без озвучаване /на 
започнат час/ 

50.00 лв./час 

За ползване от външни ползватели за репетиции /на 
започнат час/ 

50.00 лв./час 

За общински структури  
Детски градини безплатно 
Школи  20.00 лв./час 
Учиталища, читалища и др. 50.00 лв./час 
За репетиции /на започнат час/ 10.00 лв./час 
 
в) Зала 363: 
До 4 часа без озвучаване /на започнат час/ 25.00 лв./час 

До 4 часа с озвучаване /на започнат час/ 35.00 лв./час 
До 8 часа без озвучаване /на започнат час/ 20.00 лв./час 



До 8 часа с озвучаване /на започнат час/ 30.00 лв./час 
 
г) Зала 304: 
До 4 часа без озвучаване /на започнат час/ 10.00 лв./час 

До 4 часа с озвучаване /на започнат час/ 15.00 лв./час 
До 8 часа без озвучаване /на започнат час/ 8.00 лв./час 
До 8 часа с озвучаване и/или мултимедия /на започнат 
час/ 

10.00 лв./час 

 
10. В т. 50, цифрата 3 се заменя с „в)“. 
11. Точка 52 се отменя. 
12. Създава се нова ал. 2:  
„(2) При извършване на бързи и експресни услуги се прилагат правилата на чл. 10 от 
настоящата Наредба.“  
§15. Чл. 51 се изменя както следва: 

„Чл. 51. (1) Цените на услугите по Приложение № 1 и 2 се събират от общинската 
администрация и постъпват в приход на общинския бюджет. 

(2) Цените на услугите по Приложение № 3 се събират и приходите от тях постъпват 
в бюджета на Регионален исторически музей - Шумен.  

(3) Цените на съответните услуги по Приложение № 4, Приложение № 5, 
Приложение № 6 и Приложение № 7 се събират от съответното общинско предприятие и 
постъпват в приход на общинския бюджет.“ 
§16. В § 1. Се създава нова т. 5: 
„ 5. „Семейство“ са съпрузите, както и ненавършилите пълнолетие деца, които не са в 
брак.“  
§17. Наредбата влиза в сила от 01.01.2018 г. 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                                 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  
Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /М. Павлова/ 


