
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

към чл.39 от Наредба 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., изм. и доп. с Реш. 673 от 28.04.2022 г. на ОбС 

Шумен/ 

 

 ОП „СТОПАНСКА И ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ” 

 

№  Шифър  Наименование на 

услугата 

Такса на услугата и срок за изпълнение 
Обикновена 

услуга 

Бърза 

услуга 

Експресна 

услуга 

1.  Охрана на общински 

обекти 

(изм. с Реш. 963 от 

20.12.2018 г., изм. с Реш. 

673 от 28.04.2022 г.) 

1630,90 лв. на 

месец  

  

1.1.  Охрана на общински 

обекти, почасово 

(нова, с Реш. 963 от 

20.12.2018 г., изм. с Реш. 

673 от 28.04.2022 г.) 

9,88 лв. на час   

2.  Охрана на други обекти 

(изм. с Реш. 963 от 

20.12.2018 г., изм. с Реш. 

673 от 28.04.2022 г.) 

1385,18 лв. на 

месец  

  

3.  Копиране формат А4 0.15 лв. за бр.    

4.  Копиране лична карта 0.25 лв. за бр.    

5.  Копиране двустранно 0.25 лв. за бр.    

6.  Копиране формат А3 0.30 лв. за бр.    

7.  Попълване на Заявление за 

жилищно настаняване 

2.50 лв. за бр.    

8.  Попълване на формуляри 

различни от изброените 

2.50 лв. за бр.    

9.  Попълване на Декларация 

по чл. 54 

3.00 лв. за бр.    

10.  Попълване на уведомление 

за МПС 

2.50 лв. за бр.    

11.  Попълване на молби 2.00 лв. за бр.    



12.  Попълване на Заявление по 

чл.19 

3.00 лв. за бр.    

13.  Попълване на Декларация 

за идентичност на имена 

0.50 лв. за бр.    

14.  Попълване на Комплект 

Работно време 

0.50 лв. за бр.    

15.  Попълване на Клетвена 

декларация 

0.50 лв. за бр.    

16.  Заявление за Промяна на 

име 

0.50 лв. за бр.    

17.  Попълване на Заявление за 

наличие на българско 

гражданство 

0.50 лв. за бр.    

18.  Нощувки вила общински 

служители за 1 легло 

(изм. с Реш. 673 от 

28.04.2022 г.) 

15.00 лв. за 

посетител  

  

19.  Нощувки вила общински 

служители самостоятелна 

стая 

20.00 лв. за 

посетител  

  

20.  Нощувки вила външни лица 

за 1 легло (изм. с Реш. 673 

от 28.04.2022 г.) 

20.00 лв. за 

посетител  

  

21.  Нощувки вила външни лица 

самостоятелна стая 

25.00 лв. за 

посетител  

  

22.  Ползване на зала, кухня и 

др. общи помещения на 

вила „Общината“ за 1 брой 

посетител - общински 

служител (изм. с Реш. 673 

от 28.04.2022 г.) 

5.00 лв. за 

посетител 

  

23.  Ползване на зала, кухня и 

др общи помещения на 

вила „Общината“ за 1 брой 

посетител - външни лица 

(изм. с Реш. 673 от 

28.04.2022 г.) 

7.00 лв. за 

посетител  

  

24.  Мероприятия в 

извънработно време в 

ресторант „Общината“ за 4 

души обслужващ персонал 

-  цена на стол (изм. с Реш. 

673 от 28.04.2022 г.) 

7.00 лв. за 

посетител  

  

 

Цените са с включен ДДС. 


