
  

 
 

ПРОЕКТ! 
 
 
 

           НАРЕДБА 
         за 

                                  изменение на  
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на община Шумен  
 
 

§ 1. Отменя чл. 39, т. 24 - „За проверка на строителни линии и ниво на 
незаконен строеж по сигнали от съседни имоти - 35 лв.“. 

§ 2. Изменя чл. 41, ал. 1, т. 10 както следва: „за заверка на документи 
по гражданското състояние за чужбина - 10 лв.“. 

§ 3. Изменя чл. 41, ал. 1, т. 14 както следва: „за признаване на 
чуждестранни съдебни решения и други актове по реда на КМЧП - 80 лв.“. 

§ 4. Измененията в Наредбата влизат в сила от 01.01.2017 г. 
 
 
 
 
 
 
 

МОТИВИ 
 

По § 1: През 2014  г. и 2015 г. при Обществения посредник на Община 
Шумен постъпиха множество жалби и сигнали срещу определената в Глава 
втора, Раздел VI - „ Такса за технически услуги“, чл. 39, т. 24 - такса за 
„проверка на строителни линии и ниво на незаконен строеж по сигнали 
от съседни имоти - 35 лв.“ По силата на тази разпоредба гражданите 
желаещи да инициират проверка за законността или незаконността на 
предприети строителни мероприятия по реда на чл. 224 от Закона за 
устройство на териториите дължат заплащане на такса в размер на 35 лв., а 
общината се задължава да извърши „услугата“ в срок от 14 дни. 
 

Въпросната такса за извършена „техническа услуга“ повдига въпроси 
относно своята съобразност със закона и се възприема като абсолютно 
несправедлива. Спорно е дали изобщо става дума за извършването на 
административна услуга от страна на Общината. 
 

Съгласно чл. 223, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, за строежите от четвърта, пета и 
шеста категория упълномощените от кмета на общината на основание ал. 1 



  

от същата разпоредба служители за контрол - констатират незаконни строежи 
и строежи с нарушения. Следователно, задължението за съставяне на 
констативни актове при наличие на незаконно строителство възниква за 
служителите на общинска администрация по закон /на основание чл. 223, ал. 
2, т. 1 във връзка с правомощията на кмета по ал. 1, т. 8 на същия текст/ и 
трудно могат да се възприемат, като административна услуга срещу която 
подалия сигнал гражданин дължи заплащането на такса. 
 

От друга страна, подадения от гражданите сигнал за незаконно 
строителство изисква допълнителни утежняващи процедурата документи: 
заявление по образец, декларация за заинтересуваните лица по образец, 
документ за собственост /отстъпено право на строеж/ удостоверение за 
наследници при наследствени имоти и документа за платената такса.   

 
Относно изменения в наредбата по §2 и §3: 
 
1. Причините, които налагат приемането: 
 
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Шумен е приета с Решение №  739 
от 06.03.2003 г., след което има многобройни изменения и допълнения, 
последното от които е с Решение № 204 от 30.06.2016 г. на ОбС Шумен. За 
изминалото време са променени разходите за предоставяне на 
административните услуги  от община Шумен. От друга страна, е променена 
минималната работна заплата за страната и съответно доходите на 
гражданите на общината.  

 
2. Целите, които се поставят: 
 
 В предложението на г-н М. Джамбазов - общински съветник, 

направено в докладна записка, въз основа на която е избрана временната 
комисия, като главна цел е посочено да се направи актуално сравнение на 
съществуващите такси за административни услуги и размера на разходите за 
извършването им от администрацията. Временната комисия е съставена с 
мандат да се провери основателността на предложенията, направени по чл. 41 
от наредбата.  Необходимостта от евентуални промени в наредбата произтича 
от разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси. 
Съгласно тази разпоредба ОбС определя размера на таксите при спазване на 
следните принципи: 1. възстановяване на пълните разходи на общината по 
предоставяне на услугата; 2. създаване на условия за разширяване на 
предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество; 3. постигане на по-
голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси; ал. 2 - 
За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се 
определя отделна такса за всяка от дейностите; ал. 3 - Размерът на таксата 
може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето 



  

на определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за 
защита на обществения интерес.  

Предложените две изменения в наредбата са в посока намаляване 
размера на плащаните до сега такси, от което ще се възползват гражданите и 
е в обществен интерес. 

 
3. Финансовите и други средства, необходими за прилагане на 

новата уредба: 
 

Не са необходими финансови или други средства, защото таксите за 
административните услуги ще се събират по досегашния ред. 

 
 
4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, 

ако има такива: 
 

Ще се намали финансовата тежест спрямо гражданите от ползването на 
административни услуги от община Шумен. Таксите ще бъдат по-
справедливи и съответни по размер на таксите за същите услуги в други 
общини, съизмерими по население с община Шумен.  

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския сюъз:  

Изменението на размера на таксите е в съответствие с един от 
основните принципи на Европейското право, а именно разширяване 
правомощията на органите на местно самоуправление на регионите в ЕС.  

 
 


