
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ  

 

Публикувано на: 10.04.2018г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 10.04.2018 г., за предложения и 

становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, приета от Общински съвет – Попово 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. и Решение № 21 от 29.02.2016 г. на 

АС Търговище и Решение №200 по Протокол №14/24.11.2016 г. Решение № 225 по протокол № 

16/26.01.2017 г., Решение № 249 по протокол № 18/30.03.2017 г., Решение № 22 от 25.04.2017 г. на 

Административен съд гр. Търговище и  Решение № 385 по протокол № 30/29.03.2018 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 

 

 

 Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  

от  д-р Людмил Веселинов – кмет на община Попово 

 

        ОТНОСНО: Допълнение и изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

 

С цел предотвратяване на евентуални инциденти, достъп и работа с 

автовишка ще имат само служители на Община Попово, преминали съответното 

обучение, поради което се прекратява предлагането на услугата за граждани. Отпада 

и необходимостта от предлагане на услуги  свързани с радиоподаването. Въвежда се 

нова услуга „Прикачане към временна електромрежа“ с цена 25 лв. без ДДС.  

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 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 

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 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както следва:  

 

§1. Отпадат следните услуги от Приложение 1 

 

Приложение 1 

 

86. Абонамент на радиоточки 5,00 лв./год. В цената не е 

включен ДДС 

86.1. Освобождава от годишна такса за 

радиопост всички граждани на 

общината в неравностойно 

положение с трайна намалена 

работоспособност 71% и повече 

  



след представяне фотокопие от 

експертно решение на ТЕЛК и 

заявление до Кмета на общината 

88. Откриване на нов радиопост 10,00 лв/бр. В цената не е 

включен ДДС 

89. Услуга с автовишка Lстрела – 10 

метра 

25,00 лв./час В цената не е 

включен ДДС 

 

§2. Въвежда се нова услуга: 

 

Приложение 1 

 

99. Прикачане към временна 

електромрежа 

25,00 лв./час В цената не е 

включен ДДС 

 

 

 

 

д-р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ ……………….П…………. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

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

за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги е приета от 

Общински съвет – Попово 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. и Решение № 

21 от 29.02.2016 г. на АС Търговище и Решение №200 по Протокол №14/24.11.2016 г. 

Решение № 225 по протокол № 16/26.01.2017 г., Решение № 249 по протокол № 

18/30.03.2017 г., Решение № 22 от 25.04.2017 г. на Административен съд гр. Търговище и  

Решение № 385 по протокол № 30/29.03.2018 г. 

 

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

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги. 
Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги са: 



 Повишава се контролът при работа с автовишка, поради опасност от инциденти, 

при които не са спазени изискванията за безопасност и не е ограничен достъпа на 

лица, които не са преминали съответните курсове за работа със съоръжението; 

 Заличават се услугите, свързани с радиоподаване, поради преустановяването му; 

 Община Попово извършва разходи при прикачване на обект към временна 

електромрежа, поради което услугата вече ще бъде платена.  

 

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

съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги.  

 Общината ще предотврати евентуални инциденти като ограничи свободното 

ползване на автовишка от гражданите; 

 Ще се покрият минималните разходи, които Общината прави при прикачване на 

обект към временна електромрежа. 

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

Наредбата на Общински съвет гр. Попово 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 изменение на Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги.  

 Покриване на разходите, необходими за прикачване на обект към временна 

електромрежа. 

 Вземат се предпазни мерки, свързани с ползването на автовишка от необучени за 

това лица. 

 Заличават се услуги, които не могат да бъдат предоставени. 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз. 

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

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. 7 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 

 

 

 

 

 

 


