
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Шумен 
 

§ 1. В чл. 2, ал. 1, т. 3 тексът „детски ясли, детски градини“ се заличава. 
 
§ 2. В заглавието на Раздел III думите „детски ясли и детски градини“ се 

заличават. 
 
§ 3. Чл. 28 се отменя. 
 
§ 4. 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, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И 
ИМОТИ”, се добавя нов раздел V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала 
и тренировъчно игрище в Спортен комплекс „Панайот Волов“, както следва: 

 
V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в 

Спортен комплекс „Панайот Волов“ 
 

  време Цена  
без ДДС 

Цена с 
ДДС 

1. За колективни спортове /футбол, 
хандбал, волейбол/ 

   

1.1.   Тренировъчна зала До 1 час 60.00 лв. 72.00 лв. 
   До 4 часа 150.00 лв. 180.00 лв. 
1.2.   Тренировъчно игрище До 1 час 60.00 лв. 72.00 лв. 
   До 4 часа 150.00 лв. 180.00 лв. 
2.   Тенис на корт - тренировъча зала    
2.1.  Двама състезатели 1 час 25.00 лв. 30.00 лв. 
2.2.  Четирима състезатели 1 час 35.00 лв. 42.00 лв. 

 
§ 5. В Приложение № 6 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 / изм.  и  доп. с Реш. № 963 от 
20.12.2018 г. на ОбС Шумен/  ОП „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА 
ДЕЙНОСТ” се правят следните изменения: 

 
 
 
 
 



ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА 
/без таксите/ предоставяни от общината, общинските предприятия и 
второстепенните разпоредители на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ 
/изм. и доп. с Реш. № 963 от 20.12.2018 г. на ОбС Шумен/ 
ОП „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” 
№ Шифър Наименование на услугата Такса на услугата и срок на 

изпълнение 
Обикновенна 
услуга 
Стар текст  

Обикновенна 
 услуга 
 Нов текст 

1.  Охрана на общински обекти  
(изм. с Реш. 963 от 
20.12.2018 г.) 

1242,49 лв.  
на  месец 

1630.90 лв. 
на месец 

1.1  Охрана на общински обекти,  
Почасово  (нова, с Реш. 963 
от 20.12.2018 г.) 

6,24 лв. 
на час 

9.88 лв.  
на час 

2.  Охрана на други обекти 
(изм. с Реш. 963 от 
20.12.2018 г.) 

1117,56 лв.  
на месец 

1385.18 лв. 
на месец   

18.  Нощувки вила общински 
служители за 1 легло 

12.00 лв.  
за посетител 

15.00 лв.  
за посетител   

20.  Нощувки вила външни лица 
за 1 легло 

15.00 лв.  
за посетител 

20.00 лв.  
за посетител   

22.  Ползване на зала, кухня и 
др. общи помещения на 
вила „Общината“ за 1 брой 
посетител - общински 
служител 

3.00 лв.  
за посетител 

5.00 лв.  
за посетител   

23.  Ползване на зала, кухня и 
др общи помещения на 
вила „Общината“ за 1 брой 
посетител - външни лица 

5.00 лв.  
за посетител 

7.00 лв.  
за посетител   

24.  Мероприятия в 
извънработно време в 
ресторант „Общината“ за 4 
души обслужващ персонал- 
цена на стол   

5.00 лв.  
за посетител  

7.00 лв.  
за посетител   

Цените са с включен ДДС. 

§ 6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 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. 

 
 


