
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
към чл.39 от Наредба 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., доп. с Реш. 866  от 27.09.2018 г. на ОбС Шумен, доп. 
с Реш. 162 от 25.06.2020г., доп. с Реш. 424 от 24.06.2021 г., изм. и доп. с Реш. 444 от 

29.07.2021 г., доп. с Реш. 673 от 28.04.2022 г., изм. с Реш. 727 от 30.06.2022 г. на ОбС 
Шумен/ 

 
 ОП „ ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ” 

 
№  Шифър  Наименование на 

услугата 
Такса на услугата и срок за изпълнение 

Обикновена 
услуга 

Бърза 
услуга 

Експресна 
услуга 

I. Цени за ползване на туристическа база с. Ловец   /изм. с Реш. 162 от 25.06.2020 г./  

1.  Ползване на леглова база  15.00 лв. на ден за 
едно легло 

  

2.  Ползване на механа 60.00 лв. за 24 
часа 

  

II. Цени за ползване на Общинска почивна база с. „Шкорпиловци” 

1.  Ползване на бунгало 35.00 лв. на ден за 
едно бунгало 

  

2.  Ползване на бунгало за 
смяна от 10 дни 

300.00 лв.    

III. „Цени за ползване на обособени обекти от Многофункционална зала „Арена - 
Шумен“ /доп. с Реш. 866 от 27.09.2018 г., доп. с Реш. 424 от 24.06.2021 г.,  изм. и доп. с Реш. 

444 от 29.07.2021 г./ 

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

1. Ползване на Основна зала / Игрище   

1.1. За мероприятия /спортни, културни, конгреси и 
др./, при които за зрители се ползват само 

седящите места по трибуните /зона „терен“ без 
допълнителна настилка/ 

1 500 лв.  

на мероприятие /ден  

(при работно време до 12 
часа в денонощие) 

1 800 лв. 

на мероприятие /ден 

(при работно време до  

12 часа в денонощие) 

1.1.1. 
За провеждане на срещи от международни, 

държавни, републикански и национални 
400 лв.  

за време до 12 часа  
480 лв.  

за време до 12 часа  



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 
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 
1.2. За мероприятия /спортни, културни, конгреси и 

др./, при които за зрители се ползват седящите 
места по трибуните и допълнителните столове на 

зона „терен“ /с допълнителна настилка/ 

3 000 лв.  

на мероприятие /ден  

(при работно време до 12 
часа в денонощие) 

3 600 лв. 

на мероприятие /ден 

(при работно време до  

12 часа в денонощие) 

1.3.  За мероприятия /спортни, културни, конгреси и 
др./, при които за зрители се ползват  седящите 

места по трибуните и зона „терен“ /с допълнителна 
настилка/ за правостоящи 

2 500  лв.  

на мероприятие /ден  

(при работно време до 12 
часа в денонощие) 

3 000 лв. 

на мероприятие /ден 

(при работно време до  

12 часа в денонощие) 

1.4. За всяко следващо започнато денонощие  1 000 лв.  

на ден 

1 200 лв. 

на ден 

1.5. За изложения с търговски характер,  борси и 
фестивали и свързани с преустройства и 

пренасяне на инвентар 

3 000 лв.  

на ден  

(при работно време до 12 
часа в денонощие) 

3 600 лв. на ден 

(при работно време до  

12 часа в денонощие) 

1.6.  За прояви на политически партии По цените по т. 1.1, 1.2 и 
1.3, според избрания 

вариант 

 

1.7. Цените по т.1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4 и т.1.5 се 
намаляват с процент, равен на максимално 
определения допустим процент на използване от 

  



капацитета на помещенията, но не-повече от 
50%, съгласно действащата Заповед на 
министъра на здравеопазването за въвеждане на 
противоепидемични мерки за съответния 
период, за срока на действие на същата. 

 

- 

 

- 

1.8. Подготовка на залата - монтаж на съоръжения и 
оборудване във връзка с културни и обществени 

събития 
150 лв. 180 лв. 

2.  Ползване на други зали   

2.1. Тренировъчна зала 50 лв. на час 60 лв. на час 

2.2. Конферентна зала 80 лв. на час 96 лв. на час 

2.3. Каси 20 лв. на ден за 1 
помещение 

24 лв. на ден за 1 
помещение 

2.3.1 Извършване на продажба на билети 50 лв. на ден за 1 
помещение 

60 лв. на ден за 1 
помещение 

3. Ползване на покрити площи /във фоайетата/    

3.1. За борси и изложения 10 лв. на кв.м. на ден 12 лв. на кв.м. на ден 

3.2. За търговска дейност 15 лв. на кв.м. на ден 18 лв. на кв.м. на ден 

3.3. Щандове за кетъринг 50 лв. на щанд на 
мероприятие /ден 

60 лв. на щанд на 
мероприятие /ден 

4. Ползване на открити площи 5 лв. на кв.м. на ден 6 лв. на кв.м. на ден 

5.  Ползване на мобилна сглобяема сцена 800 лв. на мероприятие 960 лв. на мероприятие 

6.  Ползване на платен паркинг за едно паркомясто: за едно паркомясто: 

  1 лв. до 3 часа 1.20 лв. до 3 часа 

  2 лв. до 6 часа 2.40 лв. до 6 часа 

  3 лв. до 10 часа 3.60 лв. до 10 часа 

  5 лв. до 24 часа 6  лв. до 24 часа 

  Автобуси над 20 места  

  3 лв. до 3 часа 3.60 лв. до 3 часа 

  6 лв. до 6 часа 7.20 лв. до 6 часа 

  9 лв. до 10 часа 10.80 лв. до 10 часа 

  15 лв. до 24 часа 18  лв. до 24 часа 

7. Ползване на рекламни площи   



 

IV. (отм. с Реш. 727 от 30.06.2022 г.) 

V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в Спортен 
комплекс „Панайот Волов“ /нов, с Реш. 673 от 28.04.2022 г./ 

  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. 

 
 

7.1. Реклама на фирмен транспарант 60 лв. на кв.м. на 
седмица; 

200 лв. на кв.м. на месец; 

1500 лв. на кв.м. на 
година 

72 лв. на кв.м. на седмица; 

240 лв. на кв.м. на 

месец; 

1800 лв. на кв.м. на година 

7.2. Реклама тип пирамида около терена  30 лв. на кв.м. на 
седмица; 

100 лв. на кв.м. на месец; 

750 лв. на кв.м. на година 

36 лв. на кв.м. на седмица; 

120 лв. на кв.м. на 

месец; 

900 лв. на кв.м. на 

година 

7.3. Реклама на Информационните табла 250 лв. - за време до 30 
сек.; 

400 лв. - за време над 30 
до 60 сек. 

300 лв. - за време до 30 сек.; 

 

480 лв. - за време над 30 до 
60 сек. 

8. Провеждане на мероприятия на общински 
бюджетни структури на делегиран бюджет 

Заплащат се 
действително 

извършените разходи от 
средствата по бюджета 

на съответната структура 

- 


