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РЕШЕНИЕ № 981 

по протокол № 40 от 31.01.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на 

община Шумен 

 
 

/§1, §2, §3 - с 32 гласа „за”, 2 „против” и 3 „въздържали се”/ 

/ §4 и §5 без чл. 40, ал. 1, т. 1 - с 31 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 1, т. 1, а) - с 35 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 1, т. 1, б) - с 32 гласа „за”, без „против” и 6 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 1, т. 1, в) - с 34 гласа „за”, без „против” и 6 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 1, т. 1, г) - с 35 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 1, т. 1, д) - с 33 гласа „за”, 1 „против” и 5 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 1, т. 1, е) - с 36 гласа „за”, 1 „против” и 3 „въздържали се”/ 

/§5, чл. 40, ал. 6 - с 35 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/§6 - с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържали се”/ 

/с 35 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/ 

 

На основание чл. 141, ал. 3 от Конституцията на Република България, чл. 21, 

ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и 

такси, §39 и §40 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (Oбн., ДВ, бр. 98 от 

27.11.2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Общински съвет – Шумен приема Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци 

на територията на община Шумен. 

 

Приложение: 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето размера 

на местните данъци на територията на община Шумен. 
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