
 
Проект! 

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

услуги на територията на Община Шумен. 
 
 

ГЛАВА ТРЕТА  
Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или предоставяни от  

Общината на физически и юридически лица  
 

Чл.50. (Изм. с Реш. 608 от 29.12.2005г., изм. с Реш. 30 от 12.02.2008 г., изм. с Реш. 
83 от 30.04.2008 г.) Общинският съвет определя следните цени на услуги и права, 
предоставяни от Общината. 

Добавя се: 
т.44 „ а”  За обезвреждане на неопасни производствени отпадъци на „Регионалното 

депо за неопасни отпадъци в кв. „Дивдядово”, гр. Шумен- 16,17 лв./тон. 
  

 
МОТИВИ: 

 
С въвеждането в експлоатация на регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. 

„Дивдядово”, гр. Шумен, през 2005г., Община Шумен започна да предоставя услугата 
по обезвреждане на неопасни производствени отпадъци, генерирани от производствени 
предприятия. 

Тази дейност е и нормативно задължение на Община Шумен, съгласно 
разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. 

За предоставянето на тази услуга, Община Шумен до момента събира цена, но 
нейният размер не е регламентиран в общинската Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Шумен, а е определяна с Решение на Общински съвет гр. Шумен, всяка година. 

Това налага да се допълни общинската Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Шумен, като се регламентира и цената на услугата за „Обезвреждане на неопасни 
производствени отпадъци на „Регионалното депо за неопасни отпадъци в кв. 
Дивдядово”, в размер на 16,17 лв./тон , съставляваща: 

Такса в размер на 2.37 лв./тон по Наредба № 17 от 15.11.2010г. 
Такса в размер на 9,00 лв./тон по ПМС 207/ 16.09.2010г. 
Такса в размер на 4,80лв./тон задължение на Община Шумен по Наредба № 8 от 

24.08.2004 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

 
 

 


