
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И 

ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
 

 Публикувано на: 23.02.2018 г. 

 

 На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 23.02.2018 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., и Решение № 22 от 25.04.2017 г. на Административен съд гр. Търговище. 

 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 
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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 гр. Попово за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги 

 

 Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 Националния Кинофестивал за операторско майсторство „Златното око” се 

провежда от 1998 г. в памет на кинооператора Димо Коларов, роден в гр. Попово. 

Традиционния вече фестивал се превърна в емблема на нашия град и е незаменима част от 

културния календар на Община Попово. С течение на времето, както и поради 

усложнената икономическа обстановка се увеличават и разходите и средствата 

необходими за организацията и провеждането на кинофестивала. Тези причини налагат 

въвеждането на нова цена на услуга за участие в кинофестивала. С въвеждането на 

услугата за обезпечаване на участие във фестивала, която се въвежда на пазарен принцип 

се цели да бъдат покрити част от разходите по организацията и провеждането на 

кинофестивала.    

С оглед на гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от 

ЗМСМА, чл. 46 от НОАМТЦУ 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. В приложение № 1 се създава нов ред под № 97 със следното съдържание: 

 

97. Участие с игрален филм в 

кинофестивал „Златното око”. 

33.33 лв. на филм В цената не е 

включен ДДС 

 

§ 2. В приложение № 1 се създава нов ред под № 98 със следното съдържание: 

 

98. Участие с документален филм в 

кинофестивал „Златното око”. 

25.00 лв. на филм В цената не е 

включен ДДС 

 

 

 

Вносител:      /П/ 

Д-р Людмил Веселинов 

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

 
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 въвеждането на нови услуги, респективно на нова цена за 

услугата Участие с игрален филм в кинофестивал „Златното око” и нова цена на 

услугата  Участие с документален филм в кинофестивал „Златното око”. 

Необходимостта от въвеждането на новите услуги се обуславя от повишаване на 



разходите, които са необходими за организацията и провеждането на традиционния 

за Община Попово кинофестивал. 

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. 

Въвеждането на услугите ще даде възможност на организаторите да надградят и 

разширят обхвата на предоставянето на услугата. Тъй като се касае за услуга, 

цената и е формирана след направен анализ на пълните разходи на Общината по 

организирането и провеждането на фестивала.Включени са преки и непреки 

разходи, като разходи за поддръжка сградата – отопление, осветление, озвучаване 

на залите, консумативи и др. Предвидени са разходите за публичност и 

популяризиране на фестивала, разходи за възнаграждения и хонорари и други.  В 

себестойността си цените на услугите включват ДДС и надбавка, която се използва 

като ресурс за популяризирането и разширяване на обхвата на фестивала, както и за 

подобряване на качеството на услугата.  

 

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 организацията и провеждането на 

кинофестивала и предоставяне на услугите. Подобряване на условията за участие и 

провеждането на фестивала. Популяризирането му и разширяване на обхвата на 

участниците.  

 

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 

 


