
ПРОЕКТ:  

 

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ  

НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА 

НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

 

 

§ 1. Създава се Приложение № 8 със следното съдържание:  

 

 

 

Приложение: № 8 

Към чл.39 от Наредба за определяне 
и администриране на местните такси и  

цени на услуги на територията на община Шумен  

 

 

 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ „ЕЛЕНА КАРАМИХАЙЛОВА“ ГР. ШУМЕН 

 

№ УСЛУГА ЦЕНА 

1 Организиране на изложба 5,00 лв. на ден /крайна цена/ 
2 Провеждане на мероприятия от тип: 

Годишнини 

Камерни концерти 

Арт срещи 

Викторини 

Конференции 

Арт обучения 
Арт четения 
Тематични експозиции 

Колекции 

Церемонии 

 

60,00 лв. /крайна цена/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



М О Т И В И  

 

 

към проекта на Наредба за допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Шумен 

 

 

Причини, налагащи допълнение на наредбата: Финансирането на 
галерията е единствено със средства от държавния бюджет, които са 
минимални. Художествената галерия изпада в невъзможност да извършва 
реставрация на картини, поддържка на хранилища, зали и оборудване. 

Цели: Увеличение на собствените приходи, с оглед инвестиране в поддържка 
и модернизация на материалната база. 

 

Финансови средства: За прилагане на допълненията, не е необходимо 

разходването на бюджетни средства. 

Очаквани резултати: Заделяне на финансов ресурс за реставрация на 
картини, поддържка на хранилища, зали и оборудване, както и подобряване 
предоставяните услуги за граждани.  

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганото 

допълнение в Наредбата за допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен не противоречи на норми от по-висока йерархия и на 
европейското законодателство. 

Правно основание: Предлаганият проект на Наредба е с правно основание 
чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.9 във връзка с чл.6, ал.1 и ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси, както и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административнопроцесуалния 
кодекс.  
 

 

 

 

 


