
Проект! 
 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

Община Шумен 

§1. В чл. 50 се създава нова точка 50, както следва: 

 „50”.  За почасово ползване за публични прояви на зали в Общински младежки 
дом и сградата на община Шумен, с цена на услуга с ДДС, както следва: 
1. Общински младежки дом: 
    а. Концертна зала за театрални спектакли и концерти от външни 
професионални организации - 300 лв;  

б. Концертна зала за други прояви от външни ползватели: 
 - с озвучаване – 25 лв./час; 
 - без озвучаване – 20 лв./час; 
      в. Концертна зала за общински структури: училища, детски градини, 
читалища, школи – 15 лв./час. 
    г. Други зали и кабинети за репетиционна дейност, педагогически услуги, 
лекционна дейност, семинари и творчески занимания: 
 - Голяма танцувална зала – 6 лв./час; 
 - Малка танцувална зала – 4 лв./час; 
 - Камерна зала – 4 лв./час; 
 - Учебни кабинети – 3 лв./час. 
2. Зали в сградата на Община Шумен: 
 а. Концертна зала “Проф. Венета Вичева” за театрални спектакли и 
концерти от външни професионални организации – 300 лв.;  

б. Концертна зала “Проф. Венета Вичева” за други прояви от външни 
ползватели: 
 - с озвучаване – 25 лв./час; 
 - без озвучаване – 20 лв./час; 
      в. Концертна зала“Проф. Венета Вичева”  за общински структури: 
училища, детски градини, читалища, школи – 15 лв./час. 
            г. Заседателна зала № 363: 
 - до осем часа без озвучаване – 15 лв./час; 
            - до осем часа с озвучаване – 20 лв./час; 
 - над осем часа без озвучаване – 20 лв./час; 
            - над осем часа с озвучаване – 25 лв./час 
            д. Зала № 304 
            - до 4 часа – 20 лв.; 
            - над 4 часа – 30 лв. 
3.Ползването на всички зали за съвместни прояви на Община Шумен с 
други организации е безплатно. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

МОТИВИ 

към проекта за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен 
 
 

От началото на годината, наред с преимущественото ползване на залите на 
Общински младежки дом и Община Шумен, от училища, детски градини и други 
общински структури, зачестиха исканията към общинска администрация за 
ползване на тези  зали за публични прояви от външни ползватели (НПО, 
граждански организации, сдружения, фирми). Желанието е  за почасово 
предоставяне на залите, включително и за прожекции на филми.  

Във връзка с това е съставен доклад от Дирекция “Култура, просвета и 
образование”(КПО) при Община Шумен, в който се посочва, че има засилен 
обществен интерес за ползване на зали в гореописаните сгради и че по този 
повод е налице празнота в Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Шумен. В наредбата 
не са уредени цени на услуги за предоставяне на помещения на общински 
структури и/или външни ползватели, подходящи за провеждане на публични 
прояви от концертен тип или други изяви, в това число и провеждане на кино 
прожекции в сградата на Общински младежки дом. До момента залите се 
ползват от външни организации и общински структури, като на външните 
организации са определяни цени за всеки отделен конкретен случай, според 
степента на натовареност на залите и времето на заетост на същите, без да бъде 
правена калкулация на разходите. 

 В тази връзка считаме за правилно почасовото ползване на 
горепосочените помещения да е възмездно, като се формира цена на услуга, 
която включва калкулиране на организационни и технически дейности и 
разходи. Същата ще се базира  на следните принципи, залегнали в чл. 4 от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на Община Шумен (Наредбата): 
   1. Възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на 
услугата; 
   2. Създаване на условия за повишаване на качеството на предлаганите услуги; 
   3. Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на 
цената на услугата; 
   4. Ефективно разпределение на общински ресурси, чрез определяне на цени на 
услуги. 
 В унисон с чл. 5 от същата Наредба предлагаме на Вашето внимание 
калкулация на разходите без ДДС, които включват: ел.енергия, отопление, 
текуща поддръжка, вода, изчислени на основата на разходите за кв.м./ден и час, 
съгласно Приложение 1 към докладна записка.  

За сградата на Младежки дом се извършват разходи по 0.22 лв. за 1 кв.м. 
за 1 ден. Тази сума се умножава по квадратурата подробно посочена в 
Приложение 1.  

За сградата на Община Шумен се извършват разходи по 0.21 лв. за 1 кв.м. 
за 1 час. Тази сума се умножава по квадратурата подробно посочена в 
Приложение 1. 

В допълнение на гореописаното се извършват и следните разходи: 



За театрални спектакли и концерти от външни професионални 
организации от практиката се приема, че съставите пристигат в 12.00 часа с 
реквизит за репетиции, включително участниците, а мероприятието приключва с 
прибиране на реквизита около 22.00 часа или ползват залата за около 10 часа, 
като сумата от 209.00 лв. включва разходите за ел.енергия, отопление, текуща 
поддръжка, вода. В допълнение и неразделна част от спектаклите и концертите 
се ползват: помощен персонал (чистачки, осветители, служител за продажба на 
билети, охрана); амортизация  на съоръженията и подовата настилка на залата и 
сцената и съществуващите завеси и съоръжения към сцената и столовете; в това 
число се ползват и общите части на сградата, 2 (две) гримьорни със санитарни 
възли до тях; за почистването и поддръжката на залата и общите части и 
прилежащи стаи се закупуват санитарни и хигиенни материали, а при 
необходимост се наемат специализирани фирми за почистване и ремонт на 
наличното оборудване и инвентар, като въз основа на гореописаното се формира 
сума от 91.00 лв. или общо за 10 часа ползване на Концертна зала – Младежки 
дом се формират реални разходи в размер на 300.00 лв.   

Същите разходи се формират при ползване на Концертна зала “Проф. 
Венета Вичева” за театрални спектакли и концерти от външни професионални 
организации, поради което следва да се приеме сумата от 300 лв. като сума за 
извършени реални разходи за ползване на същата зала за 10 часа. 

 
 Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен, заедно с мотивите към него, са публикувани на 
интернет страницата на Община Шумен на 10.09.2014 г. 
 

С Наредбата се уреждат отношения, свързани с определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на предоставяни на 
физически и юридически лица, реда и срока за тяхното събиране на територията 
на Община Шумен. В Глава Трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказани 
или предоставяни от общината на физически и юридически лица” и по-
конкретно в чл. 50 от Наредбата не са определени  цени на услуги, които се 
предоставят в Община Шумен: „За почасово ползване на зали за публични 
прояви от външни ползватели в Общински младежки дом и сградата на община 
Шумен”.    

 
Целта на предлаганите изменения и допълнения е попълване на празноти в 

Наредбата, привеждане на текстовете в съответствие с целите и принципите на 
вече приетата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на Община Шумен, Закона за счетоводството и 
актовете по неговото прилагане, както и законосъобразно събиране на такси за 
предоставяне на административните услуги.  

 
Очакваните финансови резултати са следните: при запазване на процента 

на събираемост ще се повишат реалните приходи по съответните параграфи, 
което ще се отрази в приходната част на бюджета на общината.  

 
            За прилагането на новата уредба не са необходими финансови средства.  
 

С промените не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз, 
поради което не се налага по акта да бъде изготвена справка за съответствие с 
европейското право. 
 


