
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 Приложение № 4 към чл. 39 от Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен се правят следните 

изменения: 

1. В раздел I се създават нови точки 5 и 6 със следното съдържание:   

 

5.  Ползване на барбекю или 

камина в зала 

12.00лв. /от 

12.00ч. до 24.00ч. 

на същия ден/ 

  

6.  Ползване на кухня /посуда 

и съоръжения/ 

12.00лв. /от 

12.00ч. до 24.00ч. 

на същия ден/ 

  

 

 

 

 

 

МОТИВИ 

към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 

 

С приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Шумен /Наредбата/ 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.  

Постъпила е докладна записка от директора на ОП „ОЖИ“, в която са предложени 

две нови услуги, които се предоставят от предприятието: ползване на барбекю или камина 

в зала на къща „Пазачница“ и ползване на кухня /посуда и съоръжения/ в къща 

„Пазачница“, към която е приложена финансова обосновка, съгласно Приложение № 1. 

Дейностите и услугите, които ОП „ОЖИ“ извършва увеличават както собствените 

приходи увеличават както собствените приходи на предприятието, така и разширяват 

номенклатурата на предлаганите услуги за гражданите на Шумен.    

 Целите и очакваните финансови резултати са следните: средствата ще се 

инвестират в текуща поддръжка на съответните дейности, поддръжка и модернизация на 

предоставената за управление материална база.  

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. 
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