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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 
 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  
от 

 проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев - председател на  

Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Обсъждане от Общински съвет Шумен на чл. 20а, ал. 1, 

хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен 

  

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общински съвет Шумен постъпи протест от Яна Николова - прокурор 

при Окръжна прокуратура, с вх. № 11-02-007  от 22.01.2018 г. Искането на г-жа 

Николова  е да се отменят като незаконосъобразни /да се обяви нищожността/ 

разпоредбите на чл. 20а, ал. 1, хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 от 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Шумен, приета с Решение № 739 по 

Протокол № 44 от 06.03.2003 г. на заседание на Общински съвет, поради 

противоречие с разпоредби на Закона за местните данъци и такси.   

 

Текстовете на горепосочените чл. 20а, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от наредбата са 

следните: 

 

Чл. 20а (1) (Нова с Реш. 608 от 29.12.2005 г., изм. с Реш. 912 от 09.03.07 

г., изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., изм. с Реш. 509 от 22.12.2009 г., изм. с 

Реш. 542 от 28.09.2017 г.) Не се събира такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване: 

- за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета 

на общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и 

сметоизвозване; 



- за имоти, които няма да се ползват през цялата година и това е 

декларирано от всички собственици и или ползватели на имота до края на 

предходната година. Жилищните имоти не трябва да са декларирани като 

основно жилище и средногодишният разход на електроенергия не трябва да 

превишава 50 киловата. За придобитите през годината имоти декларацията се 

подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им. 

 (3) (Нова с Реш. 542  от 28.09.2017 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.) 

При подаването на декларацията по ал. 1 се представя един от следните 

документи: 

1. служебна бележка от „В и К” ООД, гр. Шумен, удостоверяваща, че за 

имота е спряно подаването на вода за предходните 12 месеца или няма разкрита 

партида за отчитане на вода, или има изразходена вода до 6 кубика за 

предходната година; 

2. служебна бележка от електроразпределителното дружество за гр. 

Шумен, удостоверяваща, че за имота е спряно електрозахранването или няма 

разкрита партида за отчитане на електрическа енергия, или че изразходената 

електрическа енергия е до 50 kw за предходната година. 

(4) (Предишна ал. 3, Нова с Реш. 608 от 29.12.2005 г., изм. с Реш. 912 от 

09.03.07 г., изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., изм. с Реш. 542 от 28.09.2017 г.) В 

течение на годината за декларираните обстоятелства могат да се извършват 

проверки, които да се базират на информация за ползвани през текущата година 

услуги на “В и К” ООД, гр. Шумен, електроразпределителното дружество и др., 

като правото на освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване се признава за тези граждани, при които за декларираните 

жилища отчетеният разход на електроенергия за годината не превишава 50 kw. 

При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен 

размер, определен пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

Според прокурор Я. Николова разпоредбите на чл. 20а, ал. 1, хипотеза 

втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен, са незаконосъобразни и противоречат на нормативен акт от по-

висока степен, в случая на разпоредбите на Конституцията на Р. България и 

Закона за местните данъци и такси, поради което и на основание чл. 186, ал. 2 

вр. чл. 185 вр. чл. 16, ал. 1, чл. 126, чл. 193, ал. 1 АПК вр. чл. 145, ал. 5 ЗСВ 

отправя своя протест. 

 

С оглед на гореизложеното предлагам три варианта за   

 

 

 

 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 

 

І-ви вариант: 

 

ОТМЕНЯ разпоредбите на чл. 20а, ал. 1, хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 

и ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Шумен. 

 

 

ІІ-ри вариант: 

 

ИЗМЕНЯ разпоредбите на чл. 20а, ал. 1, хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 

и ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Шумен, както следва:  

……………………………………………….…….. 

 

 

ІІІ-ти вариант:  

 

ПОТВЪРЖДАВА  чл. 20а, ал. 1, хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 

от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Шумен: 

Чл. 20а (1) (Нова с Реш. 608 от 29.12.2005 г., изм. с Реш. 912 от 09.03.07 

г., изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., изм. с Реш. 509 от 22.12.2009 г., изм. с 

Реш. 542 от 28.09.2017 г.) Не се събира такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване: 

- за имотите, които не се обслужват, съгласно издадена заповед на кмета 

на общината за районите, в които се извършват дейностите сметосъбиране и 

сметоизвозване; 

- за имоти, които няма да се ползват през цялата година и това е 

декларирано от всички собственици и или ползватели на имота до края на 

предходната година. Жилищните имоти не трябва да са декларирани като 

основно жилище и средногодишният разход на електроенергия не трябва да 

превишава 50 киловата. За придобитите през годината имоти декларацията се 

подава в 2-месечен срок от датата на придобиването им. 

 (3) (Нова с Реш. 542  от 28.09.2017 г., изм. с Реш. 615 от 21.12.2017 г.) 

При подаването на декларацията по ал. 1 се представя един от следните 

документи: 

1. служебна бележка от „В и К” ООД, гр. Шумен, удостоверяваща, че за 

имота е спряно подаването на вода за предходните 12 месеца или няма разкрита 

партида за отчитане на вода, или има изразходена вода до 6 кубика за 

предходната година; 



2. служебна бележка от електроразпределителното дружество за гр. 

Шумен, удостоверяваща, че за имота е спряно електрозахранването или няма 

разкрита партида за отчитане на електрическа енергия, или че изразходената 

електрическа енергия е до 50 kw за предходната година. 

(4) (Предишна ал. 3, Нова с Реш. 608 от 29.12.2005 г., изм. с Реш. 912 от 

09.03.07 г., изм. с Реш. 296 от 29.01.2009 г., изм. с Реш. 542 от 28.09.2017 г.) В 

течение на годината за декларираните обстоятелства могат да се извършват 

проверки, които да се базират на информация за ползвани през текущата година 

услуги на “В и К” ООД, гр. Шумен, електроразпределителното дружество и др., 

като правото на освобождаване от заплащане на такса за сметосъбиране и 

сметоизвозване се признава за тези граждани, при които за декларираните 

жилища отчетеният разход на електроенергия за годината не превишава 50 kw. 

При констатирано ползване на недвижимия имот, таксата се събира в годишен 

размер, определен пропорционално върху данъчната оценка на имота. 

 

 

 

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Мотиви към  

 

предложение за изменение на  

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на община Шумен 

 

 

1. Причини, които налагат приемането: Постъпил протест от Яна 

Николова - прокурор при Окръжна прокуратура, срещу разпоредбите на чл. 20а, 

ал. 1, хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен; 

2. Цели, които се поставят: синхронизиране на Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Шумен, с разпоредбите на Конституцията на Р. 

България и Закона за местните данъци и такси; 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

наредбата: Не са необходими финансови средства за прилагането на новата 

уредба; 

4. Очаквани резултати от прилагането: съответствие на чл. 20а, ал. 1, 

хипотеза втора, изр. второ, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 

община Шумен, с разпоредбите на Конституцията на Р. България и Закона за 

местните данъци и такси; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Промените 

не противоречат на правото на Европейския съюз. 

 

 


