
            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 Глава Втора, Раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, общежития 
и други общински социални услуги” се правят следните промени: 

1. В чл. 28, ал. 3 се създава нова т. „ж” 
 „ ж) децата, навършили 5-годишна възраст в годината на постъпване в 
подготвителна група за съответната учебна година.”  

 
2. В чл. 28 се създава нова ал. 4: 

 „ (4) „За ползване на детски градини през периода от 1.06. – до 14.09. от децата в 
подготвителна група в ОДЗ и ЦДГ, придобили удостоверение за завършена 
подготвителна група и подлежащи на прием в І клас през текущата календарна година, 
се заплаща месечна такса в размер на 40 лева.” 
            
 Досегашната алинея  4 става алинея  5; 
          Досегашната алинея  5 става алинея  6; 
          Досегашната алинея  6 става алинея  7; 
          Досегашната алинея  7 става алинея  8; 
          Досегашната алинея  8 става алинея  9; 
          Досегашната алинея  9 става алинея 10.  
 

3. В чл. 29 се създава нова ал. 3: 
 „(3) За настаняване на външни ползватели в средношколските общежития, с 
изключение на участници в общински прояви, се заплаща 10 лв. за 1 нощувка.” 
 
 § 2. В Глава Втора, Раздел VI  „Такси за технически услуги” се правят следните 
промени: 

1. Чл. 39, т. 8 се допълва и придобива следния вид: 
 „8. За презаверяване на разрешение за строеж, загубило действието си в 
случаите на  чл.153, ал.2 и 3 от ЗУТ, за промяна титуляра на разрешението за строеж,  
както и за вписване на изменения в разрешението за строеж по реда на чл.154, ал.5 от 
ЗУТ - 50% от цената по т.7” 
 

2. В чл. 39, след т. 15.1 се създава нова т. 15.1.1: 
 „15.1.1 На Строежи първа категория за площ ни обекти (в т.ч. сметища,  
електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, оранжерии, летища)- за 
одобряване на проекти- 0,30 лв./м2, но не повече от 12 000 лв.” 

 
3. В чл. 39, след т. 15.2 се създава нова т. 15.2.1: 

 „15.2.1 На Строежи втора категория за площ ни обекти (в т.ч. сметища,  
електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, оранжерии, летища)-за 
одобряване на проекти- 0,30 лв./м2, но не повече от 10 000 лв.’ 

 
4. В чл. 39, след т. 15.3 се създава нова т. 15.3.1: 



 „15.3.1 На Строежи трета категория за площ ни обекти (в т.ч. сметища,  
електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, оранжерии, летища)- за 
одобряване на проекти- 0,30 лв./м2, но не повече от 9 000 лв.” 

 
5. В чл. 39, след т. 15.4 се създава нова т. 15.4.1: 

 „15.4.1 На Строежи четвърта категория за площ ни обекти (в т.ч. сметища,  
електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, оранжерии, летища)- за 
одобряване на проекти- 0,30 лв./м2 но не повече от 8 000 лв.” 

 
6. В чл. 39, след т. 15.5 се създава нова т. 15.5.1: 

 „15.5.1 На Строежи пета категория за площ ни обекти (в т.ч. сметища,  
електроцентрали от възобновяеми енергийни източници, оранжерии, летища)- за 
одобряване на проекти- 0,30 лв./м2 но не повече от 8 000 лв.” 
 

7. В чл. 39, т. 15. 6 към всички букви накрая се добавя текста: 
„действащи  към момента на извършване на услугата” 
 
8. В чл. 39. т. 21 думата „заверка” се заменя с думата „предаване” 
 
9. В чл. 39. т. 22 думите „чл.176а, ал.4 и 5 от ЗУТ” се заменят с „чл.7а, ал.2 от 

Наредба №5 от 28.12.2006г. за техническите паспорти на строежите” 
 

10. В чл. 39. т. 26.1. б. (а) думите „150 лв./км.” се заменят с „300 лв./км.” 
 
11.  В чл. 39 се създава нова т. 27: 

 „т.27.  За внасяне документация за повторно разглеждане след отстраняване на 
забележки  -  25% от такса по чл.39, т.21 и т.25.  действаща  към момента на 
извършване на услугата” 
 
 § 3. В Глава трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани или 
предоставяни от Общината на физически и юридически лица” в чл. 50 се създава нова 
т. 49: 

„49. За извършване на допълнителни педагогически услуги в детските градини и 
обслужващи звена, съгласно чл. 30, ал.5 от Правилника за прилагане на закона за 
народната просвета: 
 а) цена за провеждане на преподавателски часове от външни лектори и 
преподаватели, предлагащи допълнителни педагогически услуги  
    - за 1 учебен час седмично -3 лв.;  

   - за 2 учебни ч. седмично – 6 лв.;  
   - за 3 учебни ч. седмично – 10 лв.; 
   - за 4 учебни ч. седмично – 15 лв.; 
б) цени за педагогически услуги в Обединен детски комплекс:                             

1. Детски танцов ансамбъл “Веселяче” за 16 учебни часа        -15 лв 
    - подготвителни школи на “Веселяче” за 16 учебни часа      -15 лв. 
2. Чуждо езиково обучение:        
   - школа  за 8 учебни часа                                                           - 10 лв. 
   - интензивен курс за 16 учебни часа      - 15 лв. 
3. Математика, Информационни технологии,    
Хор “Бодра песен”, Детско-юношески театър “БИС” и 
Дърворезба   за 16 учебни часа                 - 10 лв. 



4. Графичен дизайн,  Школа „Изобразително и                     
приложно изкуство” за 16 учебни часа                      - 10 лв. 
5. Български език и литература,Ученически  литературен                    
клуб „Сладкодумци” и клуб „Журналист” за 16 уч.часа         - 10 лв. 
6. клуб „Машинна бродерия ” за 12 учебни часа                        -   8 лв. 
7. Клуб „Приложна екология” за 12 учебни часа                        -   8 лв.                                        
8. Клубове„Психология” и „Детско литературно студио” 8 уч.ч- 5 лв. 
9. Клуб „Авиомоделизми” за 16 учебни часа                               -10 лв. 
10. Клуб „Цифрова фотография” за 16 учебни часа                    -10 лв. 
11. Индивидуална работа за всички форми  за 16 учебни часа  -15 лв. 
12. База за отдих: 1 пълен пансион  /за едноседмично пребиваване/ 
  - за ученици –дневна лагерна цена                                    -15 лв.   
            - дневна цена за деца от детски градини        -10 лв.  
  - еднодн. цена за ученич. лагер на Зелено училище         -10 лв.  

 - еднодн. цена за ученически лагер на Зелено  
училище за групи на ОДК                -  8 лв. 
           - за групи – спортни, туристически и др., изискващи по-висок хранителен оклад 
-  сумата се завишава по договаряне допълнително до 20 % от основната цена на 
услугата. 
13.1.  Деца без родители или с един родител, посещаващи 2 и  повече форми в ОДК, 
заплащат ½ от цената на съответната услуга. 
13.2. Не заплащат цени за услуга Младежки духов оркестър, деца от ДДЮ “Детелина”, 
ученици от Средношколско общежитие и Шуменски детски  парламент. 
 

 
Допълнителна разпоредба 

 § 4. 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.  

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за народната просвета от 
5.10.2010 г. се  даде възможност Общините да предприемат действия по прибиране и 
обучение на деца от 5-годишна възраст в задължителна форма на предучилищна 
подготовка.  



Община Шумен, на основание Решение № 725 по протокол № 39 от 30.09.2010 
г. на Общинския съвет за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка за 
деца, навършили 5-годишна възраст през 2010 г., се включи в пилотната програма за 
учебната 2010/2011 г. за задължителна предучилищна подготовка на деца, навършили 
5-годишна възраст в детските градини и училищата на Общината. Това обстоятелство 
налага да се приложат разпоредбите на чл. 20, ал. 1 и ал. 2 от Закона за народната 
просвета, според който предучилищната подготовка на децата две години преди 
постъпването им в І клас е задължителна, но не по-рано от годината, в която детето 
навършва 5-годишна възраст, като родителите и настойниците не заплащат такса за 
обучението. 

През последните 3 години Общински детски комплекс извършва своята 
образователно-възпитателна дейност, като предоставя услуги на 1100 деца и ученици 
от гр. Шумен без да са извършвани промени в цените на тези услуги. С приемането на 
бюджета за 2011 г. тази структура е натоварена да изпълнява собствени приходи, 
които основно са продукт от цените на предлаганите услуги. Като се има предвид и 
значителното поскъпване на енергията, консумативите и материалите за ежедневна 
издръжка на дейността на комплекса, Педагогическият съвет на Общински детски 
комплекс със свое решение предлага вариант за минимално завишение на цените на 
услугите в ОДК.  

Промените касаещи техническите услуги са продиктувани от една страна от 
промяна в законодателството, а от друга от практиката, в случаите когато се предлага  
намаляване на таксата на кв. м, и се ограничава максималната стойност на таксата, в 
предвид това, че се касае за обекти със значителна РЗП. 

Предложени са и някои уточнения на текстове, които по своята същност не 
променят значение на разпоредбите. 

За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства. 
Доколкото промените произтичат изцяло от промяна в действащото законодателство, 
същите следва да съответстват  с правото на Европейския съюз. 


