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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. В чл. 50 се създава се нова т. 52 „Цени за извършване на услуги от Обединена школа по 
изкуствата „Анастас Стоянов”: 
 
а.  Музикална школа: 

1. Класически инструменти, пеене, електронни инструменти /при седмично обучение 2 ч. 
специален инструмент, 2 ч. солфеж и 1 ч. музикална литература/ - месечна такса 50 лева; 

2. Класически инструменти, пеене, електронни инструменти /при седмично обучение 1 ч. 
специален инструмент, 2 ч. солфеж и 1 ч. музикална литература/ - месечна такса 45 лева; 

3. Класически инструменти, пеене, електронни инструменти /при седмично обучение 2 ч. 
специален инструмент/ - месечна такса 45 лева; 

4. Народни инструменти и пеене /при седмично обучение 2 ч. специален инструмент, 2 ч. 
солфеж и 1 ч. музикална литература/ - месечна такса 43 лева; 

5. Народни инструменти и пеене /при седмично обучение 1 ч. специален инструмент, 2 ч. 
солфеж и 1 ч. музикална литература/ - месечна такса 39 лева; 

6. Народни инструменти и пеене /при седмично обучение 2 ч. специален инструмент/ - месечна 
такса 39 лева; 

7. Вокални формации /при седмично обучение 2 ч. вокална формация и 2 ч. солфеж/ - месечна 
такса 33 лева; 

8. Вокални формации /за ученици, посещаващи обучение по инструмент/пеене – при седмично 
обучение 2 ч. вокална формация/ - месечна такса 9 лева; 

9. Солфеж /при седмично обучение 2 ч./ - месечна такса 22 лева; 
10. Инструмент/ пеене – за обучение 1 час – 13 лева; 
11. Корепетиция – 1/3 ч. – 5 лева. 
 
б. Танцова школа: 

1. Класически танци /при седмично обучение 3 ч. в подготвителен клас и 6 ч. във всички 
останали класове/ - месечна такса 33 лева; 

2. Народни/ спортни танци /при седмично обучение 2 ч. в подготвителен клас и 4 ч. във всички 
останали класове/ - месечна такса 33 лева; 

3. Класически/народни/спортни танци – за индивидуално обучение 1 час – 13 лева. 
 
в. Езикова школа, школа по художествено слово и театър, художествена школа 
/изобразително и приложни изкуства/, информационни технологии и математика: 

1. При седмично обучение 4 ч.- месечна такса 33 лева; 
2. При седмично обучение 2 ч.- месечна такса 17 лева; 
3. Индивидуално обучение 1 час – 13 лева. 
 
г. Подготвителни групи: 

1. При седмично обучение 4 ч.- месечна такса 40 лева; 
2. Съвместни занимания с родители / при седмично обучение 2 ч./ - месечна такса 40 лева; 
3. „Летни запознанства” /дневно 9 часа/ - дневно 6 лева. 
 
д. Ползване от ученици на ОШИ на: 

1. Нотна литература от библиотека– годишна такса 5 лева. 
2. Инструмент – месечна такса 10 лева. 
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е. Отстъпки: 
1. За обучение в ОШИ близнаци заплащат една такса. 
2. Освободени от заплащане на такса са деца и младежи от ДОВДЛРГ „Детелина”. 
3. Деца и ученици, посещаващи две форми на обучение заплащат 70% от таксата за групова 

форма на обучение. 
 
§2. Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 
влиза в сила от 01.09.2016 г.  
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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 № 238 по протокол № 14 от 08.10.2008 г. Общински съвет – Шумен  е 

определил размера на таксите за обучение и услуги, предоставяни на ученици в Обединена 
школа по изкуствата „Анастас Стоянов” като е  приел  Приложение към същото решение: 
„Определяне на размер на таксите за обучение в ОШИ „Ан. Стоянов”. 

В Община Шумен е постъпила докладна записка с Вх. №93-00-811/ 31.05.2016 г. от 
Надежда Милева – директор на Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов” – Шумен. 
Видно от докладната записка на свое заседание Педагогическият съвет на ОШИ „Ан. Стоянов” 
по протокол № 8 от 16.12.2015 г. е взел решение да бъде внесено за гласуване от Общински съвет 
– Шумен предложение за актуализиране на таксите за обучение и вписване на такси за нови 
форми на обучение. 

С оглед на това, че ОШИ „Ан. Стоянов” е структура на Община Шумен, в която се 
предоставят специализирани педагогически услуги, които не са определни със закон, е 
необходимо да бъде допълнена Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на Община Шумен. 

Предлагането на нови форми на обучение /подготвителни групи и математика/ е 
мотивирано от търсенето на услуги, подкрепящи комплексното развитие на децата и учениците 
както за периода на учебната година, така и за периода на ваканциите. Това предлагане е 
възможно, благодарение на наличната база и преподавателски състав. 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен, заедно 
с мотивите към него, са публикувани на интернет страницата на Община Шумен на 14.06.2016 г. 

С Наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на предоставяни на физически и юридически лица, реда и срока 
за тяхното събиране на територията на Община Шумен.  

Целта на предлаганите изменения и допълнения е попълване на празноти в Наредбата, 
привеждане на текстовете в съответствие с целите и принципите на вече приетата Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен, Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане, както и 
законосъобразно събиране на такси за предоставянето на административните услуги.  

Очакваните финансови резултати са следните: създаване на условия за разширяване обема 
от услуги и повишаване на тяхното качество и увеличаване на приходите за 2016 г. на ОШИ „Ан. 
Стоянов” със 7000 лв. 
          За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.  

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, поради което не се 
налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право. 


