
МОТИВИ  

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на  

Община Шумен 

 

 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Шумен урежда 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. Наредбата е приета с решение № 739 от 

06.03.2003г. на Общински съвет – Шумен и за периода от приемането й е 

многократно изменяна и допълвана в съответствие с промените в нормативната 

уредба.  

Причини, които налагат приемането: Допълнението на Наредбата 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Шумен се налага по следните причини: 

С решение № 866 от 27.09.2018г. в Приложение № 4 към чл. 39 от 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Шумен „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА /без 

таксите/, предоставяни от общината, общинските предприятия и 

второстепенните разпоредители на общината /съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ /доп. с 

реш. 699 от 29.03.2018 г. на ОбС Шумен/, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И 

ИМОТИ”, беше добавен нов р-л III. „Цени за ползване на обособени обекти от 

Многофункционална зала „Арена – Шумен.  

Със заповеди на министъра на здравеопазването на територията на 

Република България, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 31.03.2021 г, бяха 

въведени  временни противоепидемични мерки, включително преустановяване 

на провеждането на всички културни, развлекателни и спортни мероприятия. С 

последващи  заповеди на министъра на здравеопазването бяха въведени 

ограничения при провеждането на културни, развлекателни и спортни 

мероприятия при използване на определен процент от капацитета на 

помещенията, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски и 

използване само на седящи места. Към настоящия момент провеждането на 

културни и развлекателни мероприятия и на спортни състезания с публика се 

допуска при използване на не повече от 50 % от капацитета на помещенията и 

при спазване на останалите изброени  условия. Изложеното заедно със 

съответните финансови последици причинява затруднения на организаторите 

при провеждането на културни и развлекателни мероприятия, както и на спортни 

състезания с публика. Поради това, въпреки безспорното негативно въздействие 

върху общинския бюджет, предложението на общинската администрация е 

цените по т.1.1, т. 1.2, т.1.3, т. 1.4 и т. 1.5 към т. 1. Ползване на Основна зала / 

Игрище от р-л III. „Цени за ползване на обособени обекти от 



Многофункционална зала „Арена - Шумен“ по Приложение № 4 към чл. 39 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Шумен да се намаляват с процент, равен на 

максимално определеният допустим процент на използване от капацитета на 

помещенията, но не-повече от 50 %, съгласно действащата Заповед на министъра 

на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки за съответния 

период, за срока на действие на същата. За целта в края на т. 1, след т. 1.6  да се 

добави нова т. 1.7 със следния текст: „Цените по т.1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4 и т.1.5 

се намаляват с процент, равен на максимално определения допустим процент на 

използване от капацитета на помещенията, но не-повече от 50 %, съгласно 

действащата Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на 

противоепидемични мерки за съответния период, за срока на действие на 

същата.“ 

Цели, които се поставят: С приемането на предложеното допълнение 

на наредбата се поставят следните цели: Приемането на Наредбата за изменение 

и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Шумен ще даде възможност на 

организаторите при провеждането на културни и развлекателни мероприятия и 

спортни състезания да заплащат за реално ползваните места от капацитета на 

залата, ще намали до известна степен финансовата тежест върху тях, ще улесни 

организацията и провеждането на различни мероприятия и ще насити ползването 

на залата, в условията на въведени противоепидемични мерки. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 

уредба: За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен няма да бъдат необходими финансови и други 

средства.  

Очаквани резултати от прилагането: Приемането на предложените 

допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Шумен ще окаже известно негативно 

влияние върху общинския бюджет и в частност върху приходите на ОП 

„Общински жирлища и имоти“, но ще даде възможност на организаторите при 

провеждането на културни и развлекателни мероприятия и спортни състезания 

да заплащат за реално ползваните места от капацитета на залата, ще намали до 

известна степен финансовата тежест върху тях, ще улесни организацията и 

провеждането на различни мероприятия и ще насити ползването на залата, в 

условията на въведени противоепидемични мерки. 

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.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране 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 07.06.2021 г. Срокът за представяне 



на предложения и становища е определен на 14 дни – до 21.06.2021 г. 

включително, за да може предложението да се разгледа от Общинския съвет на 

предстоящата сесия и съобразно решението да започне прилагането му в 

условията на наложени противоепидемични мерки.   
 

 

Проект  

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и  

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на  

Община Шумен 

 

§ 1. В Приложение № 4 към чл. 39 от Наредбата за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Шумен. „ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА /без таксите/, предоставяни от общината, 

общинските предприятия и второстепенните разпоредители на общината. / съгласно 

чл. 6 (2) от ЗМДТ /доп. с реш. 699 от 29.03.2018 г. на ОбС Шумен/, ОП „ОБЩИНСКИ 

ЖИЛИЩА И ИМОТИ”, в р-л III. „Цени за ползване на обособени обекти от 

Многофункционална зала „Арена – Шумен“, в т. 1, след т. 1.6  да се добави нова т. 

1.7 със следния текст: „Цените по т.1.1, т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4 и т.1.5 се намаляват с 

процент, равен на максимално определения допустим процент на използване от 

капацитета на помещенията, но не-повече от 50 %, съгласно действащата 

Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични 

мерки за съответния период, за срока на действие на същата.“ 


