
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 
ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
 Публикувано на: 12.10.2016 г. 
 
 На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 12.10.2016 г., за 
предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на 
Наредбата за търговската дейност на територията на Община Попово, приета от Общински 
съвет – Попово с Решение № 247 по Протокол № 18 на ОбС Попово от 30.01.2009 г., 
изменена и допълнена с Решение № 292 по Протокол № 20 от 26.03.2009 г.; изменена с 
Решение № 225 по Протокол № 18 от 31.01.2013 г. 
 
Предложения могат да бъдат депозирани в Община Попово - Център за административни 
услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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 гр. 

Попово за търговската дейност на територията  на Община Попово  

 

             
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 80 от 

Закона за местните данъци и такси, 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 ЗНА, предлагам Общинският съвет да 
вземе следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за 
извършване на търговска дейност на територията на Община Попово, както следва:  
 

§ 1. В чл. 22 се изменя така: 

„ Чл.22 . Издаденото разрешение за търговия на открито  се отнема  със заповед на 

кмета на Общината. 

1. Когато мястото не се използва по предназначение. 

2. Когато не се използва от лицето, на което е предоставено, или 

3. Когато обществени нужди налагат това. 

 

 

Заключителна разпоредба 

 

§ 2. Измененията на Наредбата влизат в сила 7 дни след публикуването им в официалния 
сайт на Община Попово - http://www.popovo.bg/. 

 

 

 

 

 

Д-р Людмил Веселинов 
Кмет на Община Попово 
   
 
 

 

 

 

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 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение на Наредбата за търговската дейност на 
територията на Община Попово 

  
Наредбата за търговската дейност на територията на Община Попово, приета от Общински 
съвет – Попово с Решение № 247 по Протокол № 18 на ОбС Попово от 30.01.2009 г., 
изменена и допълнена с Решение № 292 по Протокол № 20 от 26.03.2009 г.; изменена с 
Решение № 225 по Протокол № 18 от 31.01.2013 г. 
 

 

МОТИВИ 
 

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

търговската дейност на територията на Община Попово. 

Изменението на Наредбата се налага поради необходимостта от актуализиране на 
нормативната уредба касаеща осъществяването на търговска дейност на открито на 
територията на община Попово.  

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

търговската дейност на територията на Община Попово. 

Уеднаквяване на разпоредбите на подзаконовия нормативен акт с тези посочени в 
Закона за местните данъци и такси по отношение на отнемане на разрешение за 
търговия на открито. 

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

изменение на Наредбата за търговската дейност 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 за 

търговската дейност на територията на Община Попово.  

Актуалност на текстовете в наредбата. 
 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение на Наредба за изменение на Наредбата за търговската дейност 
на територията на Община Попово за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги 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 и 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.2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, в 
законоустановения 14 дневен срок от публикуване на настоящето предложение на 
интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на заинтересованите 
лица да направят своите предложения и становища в Център за административни услуги и 
информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” №1. 

 


