
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
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Публикувано на: 23.12.2016 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 23.12.2016 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, 

приета от Общински съвет – Попово с Решение № 35 по Протокол № 5 от 05.02.2008 г. (в 

сила от 19.02.2008 г.); изменена и допълнена с Решение № 234 по Протокол № 18 от 

30.01.2009 г. (в сила от 14.02.2009 г.); изменена и допълнена с Решение № 418 по 

Протокол № 30 от 29.01.2010 г.; изменена и допълнена с Решение № 555 по Протокол № 

43 от 27.01.2011 г.; изменена с Решение №282 по Протокол №22/23.05.2013 г., изменена и 

допълнена с Решение №368 по Протокол №29/19.12.2013 г.(в сила от 01.01.2014 г.), 

изменена с Решение №466 по Протокол №36/17.07.2014 г., изменена и допълнена с 

Решение №548 по Протокол №42/29.01.2015 г., допълнена с Решение №31 по Протокол 

№4/27.01.2016 г., допълнена с Решение №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в сила от 

01.01.2017 г.) 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 

40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ОБЩИНА  ПОПОВО 

7800 гр.Попово  

ул. „Ал.Стамболийски“ №1 

тел.: 0608/40021 

факс: 0608/40024  

MUNICIPALITY POPOVO 
7800 Popovo, Bulgaria 

str „Al.Stamboliyski“ №1 

tel.: +359 60840021 

fax: +359 60840024 

 

e-mail: obstina@popovo.bg 

web-site: http://www.popovo.bg 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 

 

 

ОТНОСНО: Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет - Попово 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с 

изменение на ЗМДТ (изм. - ДВ, бр. 74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г. и ДВ, 

бр.97 от 06.12.2016 г., в сила от 01.01.2017 г.) и поправка на ЗДЗМДТ(ДВ, бр.32 от 

2016 г., попр.ДВ, бр.80 от 11.10.2016 г.), при спазване на изискванията на чл. 75-79 

от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от ЗНА, предлагам 

Общинският съвет да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

            Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово, както 

следва: 

§   1. В чл.8 ал.4 се изменя така: 

„(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив 

данъчно задължено лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в 

полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот 

или съответната част от него.“ 

 

§ 2. В чл.36, ал.1, т.4 думите „регистрирани в централния регистър на 

юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на общественополезна 

дейност“ се заменят със „със статут в обществена полза“. 

 



§ 3. В чл.37, ал.3 думите „регистрирани в Централния регистър на юридическите 

лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност“ и 

запетаята пред тях се заменят със „със статут в обществена полза“. 
  

§  4. В  чл.63, ал.1 формулата да се чете така: 

 

ДДТГ = ГДТПП х БМ 

                        12 

 

§  5. В  чл.63, ал.2 формулата да се чете така: 

 

НВДТПП = ПГДТПП х БМ 

                                                                         12 

 

 

Заключителна разпоредба 

§ 6. Измененията на параграфи 1,4 и 5 влизат в сила от 01.02.2017 г. 

§ 7. Измененията на параграфи 2 и 3 влизат в сила от 01.01.2018 г. 

 

 

 

 
Вносител: 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

 

                                                           /П/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово 

за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово 

 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово е 

приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет 

гр. Попово с Решение № 35 по Протокол № 5 от 05.02.2008 г. (в сила от 19.02.2008 г.). 

Същата е изменяна и допълвана с Решение № 234 по Протокол № 18 от 30.01.2009 г. (в 

сила от 14.02.2009 г.), Решение № 418 по Протокол № 30 от 29.01.2010 г., Решение № 555 

по Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение №282 по Протокол №22 от 23.05.2013 г., 

Решение №368 по Протокол №29/19.12.2013 г.(в сила от 01.01.2014 г.), изменена с 

Решение №466 по Протокол №36/17.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение №548 по 

Протокол №42/29.01.2015 г., допълнена с Решение №31 по Протокол №4/27.01.2016 г., 

допълнена с Решение №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в сила от 01.01.2017 г.) 

 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Попово. 

С оглед поддържане на актуалност на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово се налага 

изменяне на текстове във връзка с приетите промени на Закона за местните данъци и такси 

в ДВ бр.74 от 20.09.2016 г., в сила от 01.01.2018 г. и ДВ, бр.97 от 06.12.2016 г., в сила 

от 01.01.2017 г. 
С Решение на Общински съвет Попово №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в сила от 

01.01.2017 г.) бе приет нов Раздел VІІ Данък върху таксиметров превоз на пътници. Във 

връзка с допусната техническа грешка в Закона за допълнение на ЗМДТ(ДВ, бр.32 от 2016 

г.) е направена поправка в ДВ бр.80 от 11.10.2016 г., с която са коригирани формулите за 

изчисляване на данъка, което следва да бъде отразено и в Наредбата. 

 

2. Цели, които се поставят с Наредбата за изменение на Наредбата на Общински 

съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Попово. 

Поддържане на актуалност на текстовете в Наредбата. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за изменение на 

Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци 

на територията на Община Попово. 

Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Попово. 

- Актуалност на текстовете на Наредбата в съответствие със ЗМДТ; 

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. 

Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово е 

подзаконов нормативен акт и е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, 

както и тези на европейското законодателство. 

 



Настоящето предложение е направено на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА, при спазване на изискванията на чл. 75 – 79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3, 

чл. 15, ал. 1, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, в 

законоустановения 30 дневен срок от публикуване на настоящото предложение на 

интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 

лица да направят своите предложения и становище в Център за административни услуги и 

информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1, както и в Общински съвет 

Попово, гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски“ №1 – ет.3, стая 325, тел.:0608 

40032/40255 или на e-mail: apio@popovo.bg 

 


