
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 

Публикувано на: 22.12.2017 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 22.12.2017 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и 

допълнение 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.), изменена с Решение №226 по Протокол №16/26.01.2017 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 и допълнение 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 и допълнение на ЗМДТ (изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г., в сила 

от 01.01.2018 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 и допълнение на Наредбата на Общински съвет 

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

Попово, както следва: 

§ 1. В чл.2 се създава нова т.8: 

„8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.“ 

 

§ 2. В чл.41: 

2.1 в ал.4 в текста преди т.1 думата „триколка“ се заменя с „триколесно превозно 

средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на 

пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 

г.), наричан по-нататък "Регламент (ЕС) № 168/2013",“; 

 

2.2. в ал. 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари“ се заличават; 



2.3. в ал. 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или 

извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се заличават; 

 

2.4. в ал. 12 думите „превозни средства от категория L7e по Закона за движението 

по пътищата“ се заменят с „четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от 

Регламент (ЕС) № 168/2013“. 

 

§ 3. В  чл.63: 

3.1. в ал. 1 думите „БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца 

на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници“ се 

заменят с „БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи 

на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз 

на пътници“; 

 

3.2. алинея 2 се изменя така: 

„(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

НВДТПП = ПДТПП х ОМ 

                      БМ 

 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който 

е издадено разрешението; 

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен 

данъкът върху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за 

извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване 

на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.“ 

 

Заключителна разпоредба 

§ 4. Измененията и допълненията 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 и допълнение 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.), изменена с Решение №226 по Протокол №16/26.01.2017 г. 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение 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 и допълване на текстове във връзка с приетите промени на Закона 

за местните данъци и такси в  ДВ бр. 97 от 05.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г. 

 

2. Цели, които се поставят с Наредбата за изменение и допълнение 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 и допълнение 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 и допълнение 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 и допълнение 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 

 


