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          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. Чл. 2, ал. 1, т. 8  се отменя. 
 
 § 2. Чл. 18, ал. 3, т. 3  се изменя така:  
 „3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и 
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за 
обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително 
отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;" 
  
 § 3. В Чл. 19 се правят следните изменения: 
 1. Алинея 1 се изменя така: 
 „(1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 
юни и до 30 октомври на годината, за която се дължи.” 
 2. Алинея 2 се изменя така: 
 „(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 
5 на сто." 
 
 § 4. Раздел IV се отменя. 
 
 § 5. Чл. 50, т. 45  се изменя по следния начин: 
 „т. 45. За издаване на данъчна оценка на недвижими имоти съгласно ЗМДТ: 
а) до 14 дена -5,00 лв 
б) до 3 дена - 10.00 лв. 
в ) експресно до 6 часа – 20.00 лв.” 
 
 § 6. В „Преходните и заключителни разпоредби”  се създава Нов § 15  
§ 15 „За 2011г.  сроковете за заплащане  такса битови отпадъци са както следва: от 1 
март до 30 юни и до 30 октомври. На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата 
година се прави отстъпка 5 на сто.” 
 

Допълнителна разпоредба 
 § 7. Настоящата Наредба влиза в сила  след публикуване в местен ежедневник. 



 
 

МОТИВИ 
 

към проекта 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 определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен е приета с Решение на Общинския съвет 
№739 от 06.03.2003г., съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

 Наредбата определя таксите и цените на услугите, които Общинска 
администрация предлага на гражданите и юридическите лица след заявление от тяхна 
страна, като отделните видове услуги са конкретизирани в различни други 
нормативни актове. 

Промените в действащата нормативна уредба, касаеща предоставянето на 
услуги, обуславят необходимостта  Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен да бъде изменена 
и допълнена, с цел синхронизация с действащото законодателство.  
 Във връзка с последното изменение на Закона за местните данъци и такси, обн. в 
ДВ бр.98 от 14 Декември 2010г. се налагат следните изменения: 

- отмяна на туристическа такса; 
- нови срокове за плащане на задълженията за такса битови отпадъци, поради 

въведени нови срокове за плащане на данък недвижими имоти; 
- допълване на съдържащата се в план-сметката за такса битови отпадъци 

информация съгл. чл. 66, ал. 1, т. 3 от Закона за местните данъци и такси; 
- отпадане на делението на декларирани и недекларирани имоти при издаване на 

данъчна оценка, поради факта, че след промените в Закона за местните данъци и 
такси за всички имоти се подава декларация по чл.14 от ЗМДТ. 
 
За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 

Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в Закона за местните данъци и 
такси, същите съответстват  с правото на Европейския съюз. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


