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РЕШЕНИЕ № 672    
по протокол № 29 от 22.02.2018 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 - с 33 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”/ 
/§2 - с 30 гласа „за”, 2 „против” и 8 „въздържали се”/ 
/§3 - с 28 гласа „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се”/ 

/§4 и Приложение № 3 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 9 „въздържали се”/ 
/§5 - с 30 гласа „за”, 1 „против” и 8 „въздържали се”/ 
/§6 - с 32 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”/ 

/с 29 гласа „за”, 1 „против” и 8 „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. 
 

§1. В чл. 28, ал. 1, в таблицата ред 7, числото 30 се заменя с числото 31. 
§2. Чл. 42 се изменя както следва:  
„Чл. 42. По производства за настаняване под наем, продажби, замени или 

учредяване на вещни права върху общински имоти се заплащат такси, както 
следва: 

1. при придобиване на общински имоти или вещни права върху тях - върху 
стойността на имота, предмет на продажбата, съответно стойността на 
ограниченото вещно право - 2 на сто;  

2. върху по-голямата стойност при замяна - 2 на сто;  
3. върху стойността на собствения дял, който се получава при доброволна 

делба - 2 на сто.“  
§3. В чл. 50, ал. 1 се правят следните изменения: 
1. Т. 1 се отменя. 

 



2. Създава се нова т. 6. със следния текст: 
„6. За издаване на разрешение за поставяне на маси за сервиране към 

заведения за хранене и развлечения - 10 лв.“ 
3. Създава се нова т. 7. със следния текст: 
„7. За издаване на разрешение за поставяне на нестационарен (преместваем) 

обект - 10 лв.“ 
4. Създава се нова т. 14. със следния текст: 
„14. За издаване на разрешение за паркиране на определени места, на месец 

за паркоместо - 50 лв.“  
5. Точка 38 се отменя. 
6. Точка 41 се отменя. 
§4. В Приложение № 2 към чл. 41 от Наредба за определянето и 

администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен се правят следните изменения: 

1. В раздел IV да отпадне т. 8.  
2. В раздел IV да отпадне т. 9.  
3. В раздел IV да отпадне т. 10.  
4. В раздел V да отпадне т. 1.  
5. Да отпадне раздел VII.  
§5. В приложение № 6 се правят следните допълнения: 
1. В т. 22 след думата „помещения“ се добавят думите „на вила 

„Общината“; 
2. В т. 23 след думата „помещения“ се добавят думите „на вила 

„Общината“; 
3. В т. 24 след думата „време“ се добавят думите „в ресторант „Общината“.  
§6. Измененията и допълненията на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен, влизат в сила от деня на публикуването им в местен ежедневник. 
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