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РЕШЕНИЕ № 217 

по протокол № 13 от 24.09.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО: Проект за изменения на Наредбата за определяне 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 от 22.12.2009 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. 

589 от 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. на Общински съвет – Шумен/ 

 

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

 

 1. Изменя, считано от 1.01.2021г. Чл. 60. (1) „Данъкът върху таксиметров превоз 

на пътници е в размер на 300 лева“ от Наредбата за определяне размера на местните 

данъци и такси. Стар текст:“ Данъкът върху таксиметров превоз на пътници е в размер 

на 400 лева“. 

2. Изменя, считано от 1.01.2021г. Чл. 62. „Дължимият данък върху таксиметров 

превоз на пътници постъпва в приход на общината, за територията на която е издадено 

разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, които могат да се внасят 

на веднъж или на до четири вноски“   от Наредбата за определяне размера на местните 

данъци и такси. Стар текст: „Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници 

постъпва в приход на общината, за територията на която е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 

3. Изменя, считано от 1.01.2021г. 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“ от  Наредбата за определяне размера на местните данъци и 

такси. Стар текст: “Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото 

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

4. Кметът на Община Шумен да създаде организация за осигуряване на поне още 

15 места за пиаци, обозначени със съответната хоризонтална и вертикална  

маркировка, включваща забранителни знаци за частни автомобили, съгласно ЗДП. 
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