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Наредбата за определянето и администрирането на  

местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен 
 
 

I. Причини, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата за определянето и администрирането 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.  

Изменението и допълнението на Наредбата за определяне и администриране на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Шумен се налага по следните причини: 

Съгласно чл. 298, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) 
гласи, че родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират 
от държавния бюджет, а на децата в задължително предучилищно образование – само такси за 
дейностите по хранене, извън финансираното от държавата. За общинските детски градини и 
училища размерът и редът за заплащане на таксите по чл. 298, ал. 2 от ЗПУО се определят със 
Закона за местните данъци и такси. Съгласно промените в ДВ, бр. 17 от 2022 г., ал. 2 на чл. 298 от 
ЗПУО се отменя, като промяната влиза в сила от 1.04.2022 г. 

В Закона за местните данъци и такси с ДВ., бр. 17 от 2022 г., в сила от 1.04.2022 г., Глава 
първа „Общи приложения“, Раздел II, в чл. 6, ал. 1, буква „в“ е направено изменение, както следва: 

Чл. 6. (1) Общините събират следните местни такси: 
в) (доп. - ДВ, бр. 70 от 2004 г., изм., бр. 105 от 2008 г., в сила от 1.01.2009 г., бр. 24 от 2019 

г., в сила от 1.07.2020 г. - изм., бр. 101 от 2019 г.; изм., бр. 17 от 2022 г. , в сила от 1.04.2022 г.) за 
ползване на детски кухни, лагери, общежития и социални услуги, финансирани от общинския 
бюджет. 

С оглед на направените промени в Закона за предучилищното и училищното образование и 
Закона за местните данъци и таски е необходимо изменението на подзаконовия нормативен акт, а 
именно отмяна на чл. 28 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Шумен, както и заличаване на текстът „детски ясли и 
детски градини“ в чл.2, ал.1, т.3,   и  в Раздел III. 

По проект „Реконструкция и реновиране на Спортен комплекс „Панайот Волов“ – I-ви етап 
бяха изградени Тренировъчна зала и тренировъчно игрище. Предстои въвеждането на обектите в 
експлоатация. Спортните обекти ще се ползват приоритетно от Ученическата спортна школа „Хан 
Крум“, но незаетите от школата часове ще бъдат предоставяни за ползване на спортни клубове и 
външни ползватели. Във връзка с това е необходимо за ползването на тренировъчната зала и 
тренировъчното игрище да бъдат определени цени. В приложение № 4 към чл. 39 от Наредбата за 
определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на община 
Шумен са определени цените на услуги и права, предоставяни от Общинско предприятие 
„Общински жилища и имоти“, на което ще бъдат предоставени за управление новоизградените 



обекти. Приложението ще бъде допълнено с нов р-л V. Цени за ползване на Тренировъчната зала и 
тренировъчно игрище в Спортен комплекс „Панайот Волов“. 
  

II. Цели на Наредбата 
 

С настоящите изменения и допълнения се цели актуализиране на подзаконовия нормативен 
акт с оглед направените промени в Закона за местните данъци и такси и в Закона за 
предучилищното и училищното образование -  ДВ., бр. 17 от 2022 г., които влизат в сила от 1.04. 
2022 година, касаещи отмяната на събиране на местни такси за ползване на детски ясли и детски 
градини. 

Определянето на цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в 
Спортен комплекс „Панайот Волов“ от спортни клубове и външни ползватели ще даде 
допълнителни възможности за предоставяне на спортна база за тренировъчна дейност на 
клубовете, както и за развитието на масовия спорт, и ще донесе допълнителни приходи в бюджета 
с цел подпомагане на поддържането на спортните имоти. 

 
III. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 

 
Предложените изменения и допълнения в наредбата не изискват допълнителни финансови средства. 

 
 

IV.  Очаквани резултати 
 
Актуализиране на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на Община Шумен в съответствие с новите промени в Закона за местните данъци и 
такси и Закона за предучилищното и училищното образование с ДВ., бр. 17 от 2022 г., които влизат в сила 
от 1.04. 2022 година. 

По-плътно използване на спортната база, осигуряване на възможности за предоставяне на обекта от 
спортните клубове и външни лица. 

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
 
Предлаганият Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

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

на норми от по-висока степен и е в съответствие с Европейското законодателство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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.2, ал. 1, т. 3 тексът „детски ясли, детски градини“ се заличава. 
§ 2. В заглавието на Раздел III думите „детски ясли и детски градини“ се 

заличават. 
§ 3. Чл. 28 се отменя. 
§ 4. 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, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ”, се добавя нов раздел 
V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в Спортен 
комплекс „Панайот Волов“, както следва: 

V. „Цени за ползване на Тренировъчната зала и тренировъчно игрище в 
Спортен комплекс „Панайот Волов“, 
  време Цена  

без ДДС 
Цена с 
ДДС 

1. За колективни спортове /футбол, 
хандбал, волейбол/ 

   

1.1.   Тренировъчна зала До 1 час 60.00 лв. 72.00 лв. 
  До 4 часа 150.00 лв. 180.00 лв. 
1.2.   Тренировъчно игрище До 1 час 60.00 лв. 72.00 лв. 
  До 4 часа 150.00 лв. 180.00 лв. 
2.   Тенис на корт – тренировъча зала    
2.1.  Двама състезатели 1 час 25.00 лв. 30.00 лв. 
2.2.  Четирима състезатели 1 час 35.00 лв. 42.00 лв. 

 
§ 5. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 
Шумен влиза в сила от деня на публикуването й на интернет страницата на община 
Шумен. 

 


