
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА НА ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТ ГР. ПОПОВО ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 

Публикувано на: 18.11.2019 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 18.11.2019 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение на 

Наредбата на Общински съвет гр. Попово 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., Решение № 21 от 29.02.2016 г. на Административен съд 

Търговище, Решение №77 от 07.10.2016 г. на Административен съд Търговище, 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. на Общински съвет Попово, Решение №22 

от 25.04.2017 г. на Административен съд Търговище, Решение №385 по Протокол 

№30/29.03.2018 г. на Общински съвет Попово и Решение №530 по Протокол 

№44/30.05.2019 г. на Общински съвет Попово 

 



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

 
Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, т.1 от 

Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм., ДВ бр. 88 от 2017 г., в сила от 

1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) и чл.3, ал.1 от Приложение №2 

от ЗМДТ, 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  

 

РЕШЕНИЕ: 
 
            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 чл.19, ал.5 думите „от 1-ви юли“ се заличават. 

 

§ 2. В чл.45а, ал.1, тире първо думата „работни“ се заличава.  
 

Заключителна разпоредба 
§ 3. Измененията влизат в сила от 01.01.2020 г. 

 
 
Вносител: 
Д-р Людмил Веселинов 
Кмет на Община Попово 
               /п/ 

 

 
 
 
 
 
 
 



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. 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 Административен съд 

Търговище, Решение №77 от 07.10.2016 г. на Административен съд Търговище, 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. на Общински съвет Попово, Решение №22 

от 25.04.2017 г. на Административен съд Търговище, Решение №385 по Протокол 

№30/29.03.2018 г. на Общински съвет Попово и Решение №530 по Протокол 

№44/30.05.2019 г. на Общински съвет Попово 

 

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. 



С решение на Общински съвет Попово №465 по Протокол №36/17.07.2014 г. в чл.19, ал.5 

от Наредбата е предвидено таксата за услугите: “Сметосъбиране и сметоизвозване” и 

“Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” не се събира за имоти, 

които няма да се ползват през цялата година и е подадена декларация по образец в 

Община Попово от собственика или ползвателя от 1-ви юли до 31 декември на 

предходната година.  

Практиката показва, че до 1-ви юли е немалко броя на граждани, пристигащи от други 

населени места за заплащане на дължими данъци и такси, които изявявят желание да 

подадат декларацията по чл.19, ал.5 от Наредбата. Сред тези граждани има такива, които 

нямат възможност да пътуват отново, неползващи интернет, за да изтеглят от сайта на 

общината актуалния образец на декларация, качван своевременно преди датата за 

подаването ѝ. 

Промяната в чл.45а, ал.1, тире първо от Наредбата се налага поради необходимостта от 

синхронизация с чл.3, ал.1 от Приложение №2 от ЗМДТ.  

 

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  
Създаване условия на населението да се възползва целогодишно от предвидената в закона 

възможност за освобождаване от  такса за услугите: “Сметосъбиране и сметоизвозване” и 

“Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” за имоти, които няма да 

се ползват през цялата година. 

Синхронизация на текстове от Наредбата със ЗМДТ. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредбата 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 Наредбата за изменение на Наредбата на 
Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси 
и цени на услуги  
Улесняване на населението и актуалност на текстовете на Наредбата в съответствие със 

ЗМДТ. 

 

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. 23 във връзка с чл. 21, 

ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.71, т.1 от Закона за местните данъци и такси (в 

редакцията до изм., бр. 88 от 2017 г., в сила от 1.01.2022 г. - изм., бр. 98 от 2018 г., в сила 

от 1.01.2019 г.) и чл.3, ал.1 от Приложение №2 от ЗМДТ, 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТИЧНА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

 

 

   І. Основания за законодателна инициатива: 

 
С предложението за приемане на Наредба за изменение на Наредбата на Общински съвет 

гр. Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги се 

цели улесняване на физическите и юридическите лица във връзка с подаване на 

декларация за освобождаване от таксата за услугите: “Сметосъбиране и сметоизвозване” и 

“Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” за имоти, които няма да 

бъдат използвани през следващата година, като това се постига чрез увеличаване на срока 

за подаване на декларациите; цели се и привеждане на Наредбата в съответствие с 

националното законодателство. 

 

 

   ІІ. Заинтересовани групи 

 

1.Общинска администрация гр. Попово; 

2.Физическите и юридическите лица, притежаващи недвижимо имущество на територията 

на Община Попово. 

 

 

  ІІІ. Анализ на разходите и ползите: 

 

Не се предвижда извършването на преки разходи за Община Попово и заинтересованите 

лица. Приемането на Предложената наредба и последващото и прилагане не водят до 

разходването на бюджетни средства. 

 

 

ІV. Административна тежест и структурни промени: 

 

Предлаганата промяна не води до увеличаване на административната тежест, съответно до 

необходимост от създаване на нови административни структури, както и извършването на 

административни промени, с оглед на вече изградените такива.  

 

 

V. Въздействие върху нормативната уредба 

 

За прилагането на направеното предложение няма необходимост от непосредствени или 

последващи промени в други нормативни актове. 

 


