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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 Глава Втора, Раздел VI „Такси за технически услуги” се правят 
следните промени: 
1. Чл. 39, т. 15.10 се допълва и придобива следния вид: 

На строежи от техническата инфраструктура: 
15.10.1.За строежи І-ва категория по чл.137, ал.1, т.1(б) – 1,00 лв/м’, но 
не по-малко от 500 лв. и не повече от 12 000 лв. 
15.10.2.За строежи ІІ-ра категория по чл.137, ал.1, т.2(б) – 1,00 лв/м’, но 
не по-малко от 400 лв. и не повече от  10 000 лв. 
15.10.3.За строежи ІІІ-та категория по чл.137, ал.1, т.3(б) и (з) – 1,00 
лв/м’, но не по-малко от 300 лв и не повече от 9 000 лв. 
15.10.4.За строежи ІV-та категория по чл.137, ал.1, т.4(а) и (ж) – 1,00 
лв/м’, но не по-малко от 200 лв. и не повече от 8 000 лв. 
15.10.5.За строежи V-та категория по чл.137, ал.1, т.5(д) – 1,00 лв/м’, но 
не по-малко от 100 лв. и не повече от 8 000 лв. 
 

 

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 
 
 

 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Шумен е приета с Решение на 
Общинския съвет № 739 от 06.03.2003 г., съгласно чл. 9 от Закона за 
местните данъци и такси. 

Наредбата определя таксите и цените на услугите, които общинска 
администрация предлага на гражданите и юридическите лица след заявление 
от тяхна страна, като отделните видове услуги са конкретизирани в различни 
други нормативни актове. 

Промените в действащата нормативна уредба, касаеща предоставянето 
на услуги обуславят и необходимостта Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен да бъде изменена и допълнена с цел синхронизация с 
действащото законодателство. 

От 23.04.2011 г. влезе в сила Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. (ДВ, 
бр.23 от 2011 г.) 

С тази наредба се определя номенклатурата на видовете строежи за 
отделните категории в зависимост от тяхната характеристика, значимост и 



рисковете при експлоатацията им, посочени в чл. 137, ал. 1 от Закона за 
устройство на територията (ЗУТ). 

Във връзка с промените в Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за 
номенклатурата на видовете строежи, се направиха промени и в Тарифа № 14 
за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните 
управители (ДВ, бр. 35 от 03.05.2011 г. и бр. 18 от 02.03.2012 г.) 

Вземайки предвид идентичноста на действията за одобряване на 
технически или работен инвестиционен проект по реда на чл. 145, ал. 2 от 
ЗУТ касаещи линейни обекти на техническата инфраструктура (в т.ч. 
електронни съобщителни мрежи, изграждани в урбанизирани територии с 
високо и средно застрояване, включително частите от мрежите, попадащи 
извън урбанизираните територии, но в границите на общината, и 
съоръженията към тях и електронни съобщителни мрежи, изграждани в 
урбанизирани територии с ниско застрояване, включително и частите от 
мрежите, попадащи извън урбанизираните територии, но в границите на 
общината, и съоръженията към тях) считам, че и таксите, които се събират по 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен трябва да са измерими с Тарифа № 
14 на МРРБ.    

Промените са продиктувани от една страна от промяната в 
законодателството, а от друга от практиката, в случаите когато се предлага 
намаляване на таксата на м.л. и се ограничава максималната стойност на 
таксата, в предвид това, че се касае за обекти със значителна дължина. 

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Предложените промени съответстват с правото на Европейския съюз. 
 
 
 

 


