
 

Проект! 
НАРЕДБА 

за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Шумен 
 

§ 1. Допълва чл. 17, ал. 2 както следва: „Такса за битови отпадъци се дължи 
със 75 % намаление за имоти: публична общинска собственост, читалища и 
имоти, стопанисвани от държавните училища на територията на община 
Шумен и от Регионален инспекторат по образованието – Шумен.” 
 
§ 2. Допълнителна разпоредба 
Настоящата Наредба влиза в сила от 1 януари 2012 г. 

 
МОТИВИ 

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

на територията на община Шумен 
 

С Решение № 509 от 22.12.2009 г. Общински съвет Шумен допълни 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Шумен с нова ал. 2 към чл. 17 в следния 
смисъл: „Такса за битови отпадъци се дължи със 75 % намаление за имоти: 
публична общинска собственост и читалища.”  

 
Мотивите за настоящото предложение за изменение в наредбата са 

следните: имотите, стопанисвани от държавните училища и от Регионален 
инспекторат по образованието се ползват за образователни нужди. 
Средствата за издръжка на тези институции са недостатъчни и те не са в 
състояние да плащат дължимата такса битови отпадъци. База за 
изчисляването на тази такса е данъчната оценка, вследствие на което сумите 
са непосилни за техните бюджети. Целта е те да ползват същите 
преференции, които ползват общинските училища и всички учебни заведения 
на територията на общината да бъдат равнопоставени по отношение на 
заплащаните от тях местни данъци и цени на услуги.  

По данни на отдел „Местни данъци и ТБО” към Община Шумен 
задълженията за такса битови отпадъци на държавните училища за 2011 г. са 
141 218.77 лв. 75 % намаление е равно на 105 914.08 лв. Задълженията на 
Регионален инспекторат по образованието са 5 088.61 лв. 75 % намаление е 
равно на 3 816.46 лв.  

Предложените промени съответстват с правото на Европейския съюз. 


