
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
  

 Публикувано на: 24.02.2017 г. 

 

 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 24.02.2017 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за Допълнение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и  цени на услуги, приета 

с Решение № 11 по Протокол № 35 на ОбС Попово от 18.02.2003 г., изменена с: Решение 

№ 17 по Протокол № 38 на ОбС Попово от 27.05.2003 г., Решение № 7 по Протокол № 3 на 

ОбС Попово от 13.01.2004 г., Решение № 12 по Протокол № 3 на ОбС Попово от 

13.01.2004 г., Решение № 13 по Протокол № 15 на ОбС Попово от 17.09.2004 г., Решение 

№ 5 по Протокол № 16 на ОбС Попово от 17.11.2004 г., Решение № 59 по Протокол № 21 

на ОбС Попово от 19.05.2005 г, Решение № 83 по Протокол № 23 на ОбС Попово от 

13.07.2005 г., Решение № 110 по Протокол № 24 на ОбС Попово от 16.09.2005 г., Решение 

№ 129 по Протокол №25 на ОбС Попово от 28.10.2005 г., Решение №147 по Протокол 

№26 на ОбС Попово от 29.11.2005 г., Решение №175  по Протокол №28 от 26.01.2006. г., 

Решение №200 по Протокол №29/14.02.2006 г., Решение №211 по Протокол №30 от 

07.03.2006 г., Решение №224 по Протокол №32/20.04.2006 г., Решение №273 по Протокол  

№35/13.07.2006 г., Решение №309 по Протокол №36/14.09.2006 г., Решение №329 по 

Протокол №37/25.10.2006 г., Решение №355 по Протокол №39/27.12.2006 г., Решение 

№375 по Протокол №40/30.01.2007 г., Решение №387 по Протокол №40/30.01.2007 г., 

Решение №435 по Протокол № 44/29.05.2007 г., Решение №483 по Протокол № 

48/14.09.2007 г., Решение № 23 по Протокол № 4/19.12.2007 г., Решение №38 по Протокол 

№5/05.02.2008 г., Решение № 66 по Протокол  №7/18.03.2008 г., Решение №139 по 

Протокол №12/27.06.2008 г., Решение №224 по Протокол №17/18.12.2008 г., Решение 

№231 по Протокол №18/30.01.2009 г., Решение № 255 по Протокол №19/26.02.2009 г., 

Решение № 323 по Протокол №23/28.05.2009 г., Решение №388 и №393 по Протокол № 

28/26.11.2009 г., Решение №404 по Протокол №29/17.12.2009 г, Решение № 412 по 

Протокол № 30/29.01.2010 г., Решение № 446 по Протокол № 33/25.03.2010 г., Решение № 

462 по Протокол № 34/30.04.2010 г., Решение № 522 по Протокол № 40/28.10.2010 г.,  

Решение № 554 по Протокол № 43/27.01.2011 г., Решение № 589 по Протокол № 45 

/31.03.2011 г., Решение № 618 по Протокол № 46 /28.04.2011 г., Решение № 639 по 

Протокол № 49/30.06.2011 г.; Решение № 656 по Протокол № 51/28.07.2011 г., Решение № 

8 по Протокол № 4/21.12.2011 г., Решение № 46 по Протокол № 6/26.01.2012 г., Решение 

№ 61 по Протокол № 8/07.03.2012 г., Решение № 86 по Протокол № 9/11.04.2012 г., 

Решение № 110 по Протокол № 10/31.05.2012 г., Решение № 127 по Протокол № 

11/28.06.2012 г., Решение № 148 по Протокол № 13/23.08.2012 г., Решение № 152 по 

Протокол № 14/13.09.2012 г., Решение № 369 по Протокол № 29/19.12.2013 г, Решение № 

391 по Протокол № 30/30.01.2014 г., Решение № 341 по Протокол № 33/24.04.2014 г., 

Решение № 465 по Протокол № 36/17.07.2014 г., Решение № 524 по Протокол № 

40/27.11.2014 г, Решение № 536 по Протокол № 41/18.12.2014 г., Решение № 547 по 

Протокол № 42/29.01.2015 г., Решение № 648 по Протокол № 50/30.07.2015 г., Решение № 

30 по Протокол № 4/27.01.2016 г., Решение № 21 от 29.02.2016 г. на АС Търговище, 

Решение № 77 от 07.10.2016 г. на АС Търговище, Решение №200 по Протокол 

№14/24.11.2016 г. и Решение № 225 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 



 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ПОПОВО 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 

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

 

 

ОТНОСНО: Наредба за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

  

В продължение на повече от две десетилетия, независимо от домакинството ни на 

едни от най-авторитетните кино форуми в България, хората от Попово и общината бяхме 

лишени от редовни кинопрожекции. През 2015 година, след приключване ремонта на 

зрителната зала в Дома на културата, се създадоха възможности за преодоляване на този 

културен дефицит, и киното много бързо възвърна своите почитатели. Ние всички имахме 

възможност да се наслаждаваме на едни от ярките творби на съвременното 

кинопроизводство. Запълнена бе една празна ниша в културния живот на общината. За 

съжаление, през 2016 година, поради увеличаване на разходите за киноразпространение и 

приетите нови размери на наемите за ползване на  залата в Дома на културата заложени в 

т.43 от Приложение №1 на Наредбата на Общинския съвет за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги, кинопрожекциите бяха 

преустановени. 

 

Дами и господа общински съветници, 

 

Проявявайки пълно разбиране и съгласие с вашия стремеж за увеличаване 

приходите от ползване на общинската инфраструктура, се обръщам с призив за 

преразглеждане на цитираната разпоредба. Целта на културните институции е основно 

създаването и предлагането на продукт, който да задоволява културните потребности на 

хората от региона, съобразявайки се с техните финансови възможности и икономически 

реалности, а това не винаги може и следва да се обвързва с постигането на значими 

финансови резултати. Далеч по-важно, според нас, е постигането на един образователно-

възпитателен ефект, който ще се мултиплицира в бъдещото развитие, особено на младите 

хора. 

Предвид гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 

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 ЗНА, предлагам Общински съвет гр. Попово да вземе следното  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

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 



1. Приема Наредба за Допълнение на Наредба за определянето и администрирането 

на местните такси и цени на услуги, както следва:  

§1 В Приложение №1 се създава  нова т. 43.1. с текст: „Ползване на пленарна зала 

за кинопрожекции. Такса – 50.00 лв./час. В цената не е включен ДДС.”   

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

   

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

  

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е 

приета с Решение № 11 по Протокол № 35 на ОбС Попово от 18.02.2003 г. и е изменяна  с 

Решения, както следва: Решение № 17 по Протокол № 38 на ОбС Попово от 27.05.2003 г., 

Решение № 7 по Протокол № 3 на ОбС Попово от 13.01.2004 г., Решение № 12 по 

Протокол № 3 на ОбС Попово от 13.01.2004 г., Решение № 13 по Протокол № 15 на ОбС 

Попово от 17.09.2004 г., Решение № 5 по Протокол № 16 на ОбС Попово от 17.11.2004 г., 

Решение № 59 по Протокол № 21 на ОбС Попово от 19.05.2005 г, Решение № 83 по 

Протокол № 23 на ОбС Попово от 13.07.2005 г., Решение № 110 по Протокол № 24 на ОбС 

Попово от 16.09.2005 г., Решение № 129 по Протокол №25 на ОбС Попово от 28.10.2005 г., 

Решение №147 по Протокол №26 на ОбС Попово от 29.11.2005 г., Решение №175  по 

Протокол №28 от 26.01.2006. г., Решение №200 по Протокол №29/14.02.2006 г., Решение 

№211 по Протокол №30 от 07.03.2006 г., Решение №224 по Протокол №32/20.04.2006 г., 

Решение №273 по Протокол  

№35/13.07.2006 г., Решение №309 по Протокол №36/14.09.2006 г., Решение №329 по 

Протокол №37/25.10.2006 г., Решение №355 по Протокол №39/27.12.2006 г., Решение 

№375 по Протокол №40/30.01.2007 г., Решение №387 по Протокол №40/30.01.2007 г., 

Решение №435 по Протокол № 44/29.05.2007 г., Решение №483 по Протокол № 

48/14.09.2007 г., Решение № 23 по Протокол № 4/19.12.2007 г., Решение №38 по Протокол 

№5/05.02.2008 г., Решение № 66 по Протокол  №7/18.03.2008 г., Решение №139 по 

Протокол №12/27.06.2008 г., Решение №224 по Протокол №17/18.12.2008 г., Решение 

№231 по Протокол №18/30.01.2009 г., Решение № 255 по Протокол №19/26.02.2009 г., 

Решение № 323 по Протокол №23/28.05.2009 г., Решение №388 и №393 по Протокол № 

28/26.11.2009 г., Решение №404 по Протокол №29/17.12.2009 г, Решение № 412 по 

Протокол № 30/29.01.2010 г., Решение № 446 по Протокол № 33/25.03.2010 г., Решение № 

462 по Протокол № 34/30.04.2010 г., Решение № 522 по Протокол № 40/28.10.2010 г.,  

Решение № 554 по Протокол № 43/27.01.2011 г., Решение № 589 по Протокол № 45 

/31.03.2011 г., Решение № 618 по Протокол № 46 /28.04.2011 г., Решение № 639 по 

Протокол № 49/30.06.2011 г.; Решение № 656 по Протокол № 51/28.07.2011 г., Решение № 

8 по Протокол № 4/21.12.2011 г., Решение № 46 по Протокол № 6/26.01.2012 г., Решение 

№ 61 по Протокол № 8/07.03.2012 г., Решение № 86 по Протокол № 9/11.04.2012 г., 

Решение № 110 по Протокол № 10/31.05.2012 г., Решение № 127 по Протокол № 

11/28.06.2012 г., Решение № 148 по Протокол № 13/23.08.2012 г., Решение № 152 по 

Протокол № 14/13.09.2012 г., Решение № 369 по Протокол № 29/19.12.2013 г, Решение № 

391 по Протокол № 30/30.01.2014 г., Решение № 341 по Протокол № 33/24.04.2014 г., 

Решение № 465 по Протокол № 36/17.07.2014 г., Решение № 524 по Протокол № 

40/27.11.2014 г, Решение № 536 по Протокол № 41/18.12.2014 г., Решение № 547 по 

Протокол № 42/29.01.2015 г., Решение № 648 по Протокол № 50/30.07.2015 г., Решение № 

30 по Протокол № 4/27.01.2016 г., Решение № 21 от 29.02.2016 г. на АС Търговище, 

Решение № 77 от 07.10.2016 г. на АС Търговище, Решение №200 по Протокол 

№14/24.11.2016 г. и Решение № 225 по протокол № 16/26.01.2017 г. 

 
1. Причини, налагащи приемането на Наредба за допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 
 

- Задоволяване на културните потребности на хората от региона. 

- Постигане на образователно-възпитателен ефект, който ще се мултиплицира 

в бъдещото развитие, особено на младите хора. 

-  Запълване на празна ниша в културния живот на общината. 

 



2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата за Допълнение на Наредба 

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

                  - Прожектиране на филми имащи образователен и развлекателен характер; 

- Превръщане на кинопрожекциите в културно средище на града; 

                  - Популяризация на киноизкуството сред местната общност; 

-Предоставяне на обществени услуги, които допринасят за културно-

образователното развитие на населението. 

 

 

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

допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги. 
 

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

 

4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за Допълнение на Наредба за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  

 

       Привеждане на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси        

и цени на услуги в съответствие с интересите на обществото като създаването на 

подзаконовия нормативен акт има за цел да регулира обществените отношения от местно 

значение само и единствено в рамките на допустимите граници, определени от по-висшия 

нормативен акт, като детайлизира неговото приложение.   

   

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Настоящото предложение за приемане на Наредба за допълнение на Наредба 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. 2, във връзка с чл. 

21, ал. 1, т. 7 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 

 


