
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. 
 
Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата 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 24.03.2017 г.  

1. Причини, които налагат приемането: С Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Шумен се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на 
местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и 
срока на тяхното събиране на територията на Община Шумен. 

В чл. 2, ал. 1 от наредбата са определени местните такси, които се събират на 
територията на община Шумен, а съгласно ал. 2 от чл. 2 за всички услуги и права 
предоставяни от Общината, с изключение на тези по ал.1, Общинският съвет определя 
цена. 

За периода от приемането й наредбата е неколкократно изменяна и допълвана в 
съответствие с промените в нормативната уредба и обществените потребности.  

След последните изменения на Наредбата за организацията на автомобилното и 
пешеходно движение на територията на Община Шумен, съгласно чл. 14, ал. 3 от 
същата при нарушение на изискванията при паркиране и при просрочване на срока 
автомобилът се задържа на място с техническо средство за принудително задържане 
/тип „скоба“/, а ал. 5 от чл. 14 на наредбата регламентира, че при паркиране на 
автомобил в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на 
правилника за приложението му, както и на наредбата, паркираното моторно превозно 
средство може да бъде преместено на охраняем паркинг за принудително преместени 
МПС без за това да бъде уведомен неговият собственик или упълномощеният от него 
водач. 

2. Цели, които се поставят: Приемането на предложените изменения и 
допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Шумен ще направи възможно прилагането на 
практика на мерките, предвидени в чл. 14 от Наредбата за организацията на 
автомобилното и пешеходно движение на територията на Община Шумен 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на наредбата: За 
прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Шумен няма да бъдат необходими финансови средства. 

4. Очаквани резултати от прилагането: Мерките, предвидени в чл. 14 от 
Наредбата за организацията на автомобилното и пешеходно движение на територията 
на Община Шумен, ще започнат да се прилагат на практика, което ще доведе до 
подобряване на реда на паркиране и на организацията на движение на територията на 
гр. Шумен, и значително ще намали предпоставките за пътно-транспортни 
произшествия.   

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 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.  

 

 



Проект 

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

услугите на територията на община Шумен 
 

§ 1. В чл. 50 се създава нова т. 4 със следния текст: 
4. При принудително задържане и преместване на МПС: 
4.1. За принудително преместване на моторно превозно средство с репатриращ 
автомобил тип „Паяк“ – 50 лв.; 
4.2. За принудително задържано моторно превозно средство чрез използването на 
техническо средство тип "скоба" – 15 лв.; 
4.3. За отговорно пазене на охраняем паркинг за принудително преместени моторни 
превозни средства – 2 лв. на час, след първите два часа. 
 


