
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 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен 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 

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

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен.   
 
С докладна записка изх.№ 69 от 21.03.2022г. постъпила в Община Шумен с вх. рег. № 93-00-572 на 

21.03.2022г. директорът на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна дейност“ уведомява ,че през 
2022г. ще охранява 42/четиридесет и два/ броя обекти, посочени в справка №1. 

С Постановление № 37 от 24 март 2022 г. на Министерският съвет на Република България, обнародвано 
в бр.25 от 29.03.2022г. на „Държавен вестник“ е определен считано от 1 април 2022 г. размер на минималната 
месечна работна заплата за страната 710.00 лв. и на минималната часова работна заплата 4,29 лв. при нормална 
продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица, при пълен работен месец. 

Въз основа на горепосоченото директорът на Общинско предприятие „Стопанска и охранителна 
дейност“ посочва че  необходимите разходи за 1 охранител в стопанската сфера за 1 месец са в размер на 
1154.32лв, които с включен ДДС са в размер на 1385,18лв ,видно от приложената справки № 2а.  

Необходимите разходи на 1 охранител в бюджетната сфера са в размер на 1359,08 ,които с включен 
ДДС са в размер на 1630.90лв и съответно 8,24 на час ,които с включен ДДС са  9.99лв на час, видно от 
приложената справка № 2б. 

Във връзка с динамичната обстановка в бизнес средата и растящите цени на електрическата енергия, 
транспортните разходи и поддръжката предлага да бъдат увеличени цените на предлаганите услуги, 
включително и предлаганите в Ресторант „Община“ и вила „Община“, съгласно предложената справка № 3. 

Според разпоредбата на чл.2, ал.2 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги на територията на община Шумен, във връзка с чл.6 , ал.2 от Закона за местните данъци и 
такси „  За всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по ал. 1,/местните такси/  
общинският съвет определя цена“. 

С оглед на гореизложеното и във връзка с промяната в размера на минималната работна 
заплата определен с ПМС № 37 от 24.03.2022г. и динамичната икономическа обстановка е 
необходимо изменение  на подзаконовия нормативен акт, а именно изменение на Приложение № 6 
към чл. 39 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен. 

 
 II. Цел на Наредбата 
С настоящите изменения се цели актуализиране на подзаконовия нормативен акт с оглед определения 
нов размер на минималната работна заплата за Република България ,считано от 01.04.2022г. и 
определяне на нови цени на някой от предлаганите услуги от ОП “Стопанска и охранителна дейност“  
с оглед покриване на увеличените разходи за  електрическа енергия, транспорт, поддръжка . 
 

III.Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата 
 
Направените изменения 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 и синхронизиране на трудовите възнаграждения с 
опредения нов размер на минималната работна заплата, считано от 01 април 2022г., както и 
актуализиране на цените на някой от предоставяните услуги от общинското предприятие „Стопанска 
и охранителна дейност“  
 

V.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз 
 
Предлаганият Проект за решение за изменение на Наредба 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 на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен 
 
§ 1. В Приложение № 6 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 /изм. и доп. с Реш. № 963 от 20.12.2018 г. на ОбС Шумен/  ОП „СТОПАНСКА И 
ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” се правят следните изменения: 
 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА 
/без таксите/ предоставяни от общината, общинските предприятия и второстепенните разпоредители 
на общината. / съгласно чл. 6 (2) от ЗМДТ /изм. и доп. с Реш. № 963 от 20.12.2018 г. на ОбС Шумен/ 
ОП „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” 
 
№ Шифър Наименование на услугата Такса на услугата и срок на изпълнение 

Обикновенна услуга 
 стар текст  

Обикновенна 
 услуга 
 Нов текст 

1.  Охрана на общински обекти  
(изм. с Реш. 963 от 20.12.2018 г.) 

1242,49 лв.  
на  месец 

1630.90 лв 
на месец 

1.1  Охрана на общински обекти,  
Почасово  (нова, с Реш. 963 от 
20.12.2018 г.) 

6,24 лв. 
на час 

9.88лв  
на час 

2.  Охрана на други обекти 
(изм. с Реш. 963 от 20.12.2018 г.) 

1117,56 лв.  
на месец 

1385.18 лв. 
на месец   

18  Нощувки вила общински 
служители за 1 легло 

12.00 лв.  
за посетител 

15.00 лв.  
за посетител   

20.  Нощувки вила външни лица 
за 1 легло 

15.00 лв.  
за посетител 

20.00 лв.  
за посетител   

22.  Ползване на зала, кухня и 
др. общи помещения на 
вила „Общината“ за 1 брой 
посетител - общински 
служител 

3.00 лв.  
за посетител 

5.00 лв.  
за посетител   

23.  Ползване на зала, кухня и 
др общи помещения на 
вила „Общината“ за 1 брой 
посетител - външни лица 

5.00 лв.  
за посетител 

7.00 лв.  
за посетител   

24.  Мероприятия в 
извънработно време в 
ресторант „Общината“ за 4 
души обслужващ персонал- 
цена на стол   

5.00 лв.  
за посетител   

7.00 лв.  
за посетител   

 
Цените са със включен ДДС 

 
 
КМЕТ НА ОБЩИНА:         
/ЛЮБОМИР ХРИСТОВ/ 


