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РЕШЕНИЕ № 300 

по протокол № 18 от 28.01.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Проект за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Шумен 

 

 

/по т. 1 – 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържал се”/ 

/по т. 2 – 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържал се”/ 

 

 

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Шумен, както следва: 

 

1. Чл. 28, ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги се изменя, както следва: 

 

За ползване на детски ясли и детски градини родителите или 

настойниците дължат месечни такси в размер: 

 

 (В сила от 01.01.2021 г.) 
За деца до 4 г. в детски ясли и детски 

градини 

град Села и кв. Макак, 

кв. Мътница и кв. 
Дивдядово 

Целодневна организация 45 35 

Полудневна организация 25 20 

Почасова организация 10 10 

 

 

За деца на 5 и 6 години, посещаващи 

групи за задължително предучилищно 

образование (III и IV група) 

 

0 

 

0 

 

Чл. 28, ал. 3, буква е) се отменя 
Чл. 28, ал. 4 се отменя 



 

 

2.Създава се Приложение № 8 със следното съдържание:  
 

 

Приложение: № 8 

Към чл.39 от Наредба за определяне 
и администриране на местните такси и  

цени на услуги на територията на община Шумен  

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА“ ГР. ШУМЕН 

 

№  УСЛУГА ЦЕНА 

1  Организиране на изложба 5,00 лв. на ден 

2 Провеждане на мероприятие 60,00 лв. 
 

 

Наредбата за допълнение на Наредба 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. 

 
   

 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Севдалина Павлова/ 


