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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 Приложение № 4 към чл. 39 от Наредбата 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 /доп. с реш. 699 от 29.03.2018 г. на ОбС Шумен/, ОП 

„ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И ИМОТИ”, се правят следните изменения и 

допълнения:  

(1)  Р-л I се изменя, както следва: 
 

№ Шифър Наименование на услугата Цена на услугата и срок на изпълнение 

   Обикновена 

услуга 

Бърза 

услуга 

Експресн

а услуга 

I. Цени за ползване на туристическа база с. Ловец 

1.  Ползване на леглова база  15.00 лв. на ден 

за едно легло 

  

2.   Ползване на механа 60.00 лв. за 24 

часа 

  

 

(2) Добява се нов р-л IV„Цени за Цени за обяви и реклама на Лед – 

дисплей пред Спортна зала „Младост“, както следва: 
 

IV. Цени за излъчване на обяви и реклама за един месец без ДДС 

Брой 

излъчвания 

за час 

Продължителност на клипа 

10 сек. 15 сек. 20 сек. 30 сек. 

бр. изл 

на 

месец 

цена 

на 

едно 

изл. 

/лв. 

цена 

за 1 

месец 

лв. 

бр. изл 

на 

месец 

цена 

на 

едно 

изл. 

/лв. 

цена за 

1 

месец 

лв. 

бр. изл 

на 

месец 

цена на 

едно 

изл./лв. 

цена 

за 1 

месец 

лв. 

бр. 

изл на 

месец 

цена на 

едно 

изл./лв. 

цена 

за 1 

месец 

лв. 

2 1320 0,09 120 1320 0,12 160 1320 0,15 200 1320 0,23 300 

4 2640 0,06 160 2640 0,1 260 2640 0,1 300 2640 0,15 400 

6 3960 0,05 210 3960 0,08 320 3960 0,09 340 3960 0,12 460 

8 5280 0,04 250 5280 0,07 350 5280 0,08 400 5280 0,11 560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ  

към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен 

 

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Шумен урежда отношенията, свързани с 

определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на 

физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на 

територията на Община Шумен.  

Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Шумен е приета с решение № 739 от 

06.03.2003г. на Общински съвет – Шумен и за периода от приемането й е 

многократно изменяна и допълвана в съответствие с промените в нормативната 

уредба.  

Причини, които налагат приемането:  

Съгласно чл. 39, ал. 6 от наредбата размерът на цените на услугите, 

предоставяни от Общинско предприятие „Общински жилища и имоти“, се 

определя съгласно приложение № 4.  

Туристическата база в с. Ловец, собственост на община Шумен, е 

предоставена за управление на Общинско предприятие „Общински жилища и 

имоти“. Имотът беше предоставен под наем, но в края на 2019г. договорът беше 

прекратен, което налага да бъдат определени цени на услугите, които се 

предоставят в базата. От края на миналата година предприятието разположи 

електронен информационен лед екран на терена пред Спортна зала „Младост“, 

поради което следва да бъдат определени цени за излъчване на обяви и реклами.   

В тази връзка е изготвен проект за допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен, като към приложение № 4 към чл. 39 от наредбата се включат 

цените, свързани с ползването на предлаганите от базата в с. Ловец услуги, и за 

излъчване на обяви и реклами на информационния лед-екран пред Спортна зала 

„Младост“. 

От ОП „Общински жилища и имоти“ е представена финансова 

обосновка, при която са отчетени както действително направените разходи към 

момента, така и проектните показатели на различните видове консуматори.  

Предложението на общинската администрация е в Приложение № 4 

към чл. 39 от Наредбата 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, ОП „ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА И 

ИМОТИ”, да се измени р-л I, като наименованието му от „Цени за ползване на 

туристическа база вила „Пазачница” в природен парк „ Шуменско плато”, която е 

предоставена под наем, стане „Цени за ползване на туристическа база с. Ловец“ с 

изброените в проекта услуги и цени, а в края на приложението да се добави нов  

р-л. IV“Цени за обяви и реклама на Лед – дисплей пред Спортна зала „Младост“ с 

направените предложения.   

Цели, които се поставят: Приемането на Наредбата за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 



цени на услуги на територията на Община Шумен ще доведе до акумулиране на 

допълнителни  приходи от ползването на общинската база в с. Ловец и от 

показването на обяви и реклама на лед – екрана, ще създаде допълнителни 

възможности на рекламодателите и на гражданите за получаване на полезна 

информация. 

Финансови и други средства, необходими за прилагането на 

наредбата: За прилагането на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата 

за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на Община Шумен няма да бъдат необходими финансови средства.  

Очаквани резултати от прилагането: Приемането на предложените 

допълнения на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Шумен ще даде възможност да се 

регламентира ползването на общинската база в с. Ловец, да се предоставят 

допълнителни туристически услуги, както и нови възможности за фирми и 

граждани за обяви и реклама.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 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.  

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 

определяне и администриране 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 21.02.2020 г. 
 

 

  

 

 

 

 


