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РЕШЕНИЕ № 326 

по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 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, 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 от22.12.2009 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. 589от 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., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217 от 

24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на 

Общински съвет – Шумен 

 

/по § 1 – с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по § 2 – с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, чл. 11, ал. 3, 

чл. 15, ал.1 от Закона за нормативните актове, при спазване на изискванията 

на чл. 26 и чл. 28 от ЗНА и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от АПК във връзка с чл. 1, 

ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определянето размера на местните данъци на 

територията на община Шумен, както следва: 

§ 1. В Чл. 64 изразът „или поне една вноска“ се заличава. 

Стар текст: 

„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.“ 

Нов текст: 

„Чл. 64. Данъкът по чл. 60 се внася преди получаване на издаденото 

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



§. 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен 

е приета с Решение № 326 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. и 

влиза в сила в деня на публикуването й в електронната страница на 

Общински съвет – Шумен. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 
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                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


