
 

Приложение 

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и  

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  

Община Шумен 

 

§ 1. В Приложение № 4 към чл. 39 от Наредбата за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И 

ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, общинските предприятия и второстепенните 

разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ /доп. с реш. 699 от 29.03.2018 г. на ОбС 

Шумен, доп. с реш. № 866 от 27.09.2018 г. на ОбС, доп. с реш. № 162 от 25.06.2020 г. на ОбС, 

доп. с реш. № 424 от 24.06.2021 г. на ОбС/, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ”, в р-л III. 

„Цени за ползване на обособени обекти от Многофункционална зала „Арена – Шумен“, се правят 

следните изменения и допълнения:  

1) След т. 1.1. се добавя следният текст: 

 

 

  2) Добавя се нова т. 1.8 със следния текст: 

1.8. Подготовка на залата – монтаж на 

съоръжения и оборудване във връзка 

с културни и обществени събития 

150 лв. 180 лв. 

 
 

№ Наименование на услугата Цена без ДДС Цена с вкл. ДДС 

1.1.1. 

За провеждане на срещи от 

международни, държавни, 

републикански и национални 

първенства от спортни клубове, които 

отговарят на изискванията на чл. 10, 

ал. 1 от Наредбата за реда и условията 

за ползване на спортни обекти и 

съоръжения - общинска собственост 

400 лв.  

за време до 12 часа  

480 лв.  

за време до 12 часа  

1.1.2 За провеждане на срещи от 

международни, държавни, 

републикански и национални 

първенства от спортни клубове, които 

отговарят на изискванията на чл. 10, 

ал. 1 от Наредбата за реда и условията 

за ползване на спортни обекти и 

съоръжения – общинска собственост 

150 лв.  

за време до 4 часа  

180 лв.  

за време до 4 часа   

1.1.3. За провеждане на тренировки /Зона 

„терен“ без допълнителна настилка/: 
  

1.1.3.1 До 90 минути 50 лв. 60 лв 

1.1.3.2 До 4 часа 150 лв. 180 лв.  
   

1.1.4. За тенис на маса:     

1.1.4.1 За двама състезателя 6 лв. на час 7,2 лв. на час 

1.1.4.2 За четирима състезатели 9 лв. на час 10,8 лв. на час 

1.1.5. За тенис на корт     

1.1.5.1 За двама състезателя 25 лв. на час 30 лв. на час 

1.1.5.2 За четирима състезатели 35 лв. на час 42 лв. на час 


