
 

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 Наредба 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.7 и чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с все по-големия 

интерес от използване на спортна зала "Тодор Янев", намираща се в Градския парк, 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 и допълнение на Наредба на Общински съвет гр. 

Попово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, както 

следва:  

§ 1. В Приложение 1 към Наредба на Общински съвет гр. Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги, ред 93 се променя и става: 

№ по 

ред 

Вид услуга Такса  Забележка 

93 Почасово ползване на имоти със спортно 

предназначение-общинска собственост: 

  

 

 

 

В цената не е 

включен ДДС 

 

1) от спортни организации, 

нерегистрирани на територията на 

Община Попово на футболно игрище с 

прилежащи помещения 

 

100,00 лв./час 

2) от спортни организации, 

нерегистрирани на територията на 

Община Попово или физически и 

юридически лица на спортна зала "Тодор 

Янев" 

 

 

50,00 лв./час 

 

 

 

 

Вносител: 

Д-р Людмил Веселинов 

Кмет на Община Попово 

 

 

 

 

 

 



МОТИВИ 

 

към предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредба за стопанисване, 

управление и предоставяне на ползване на общински пасища и мери на територията на 

Община Попово 

  

Наредба на Общински съвет гр. Попово 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., Изм. с Решение №17 по Протокол №38 от 27.05.2003 г., Решение №7 по 

Протокол №3 от 13.01.2004 г., Решение №12 по Протокол №3 от 13.01.2004 г., Решение №13 по 

Протокол №15 от 17.09.2004 г., Решение №5 по Протокол №16 от 17.11.2004 г., Решение №59 по 

Протокол №21 от 19.05.2005 г, Решение №83 по Протокол №23 от 13.07.2005 г., Решение №110 по 

Протокол №24 от 16.09.2005 г., Решение №129 по Протокол №25 от 28.10.2005 г., Решение №147 

по Протокол №26 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 №4/19.12.2007г., 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 №43/27.01.2011г., Решение 

№589 по Протокол №45/31.03.2011г., 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. на Общински съвет Попово; 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 и Решение №385 по протокол 

№30/29.03.2018г. 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.    
В последните месеци зачести интересът към използването на спортна зала 

"Тодор Янев" (волейболната зала), находяща се в Градския парк от спортни 

организации, които не са регистрирани на територията на Община Попово и от 

юридически и физически лица, което поражда необходимостта от въвеждане на 

такса за предоставяне на тази услуга. Към момента в Наредбата на Общински съвет 

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

услуги не е предвиждана такава такса.  

Спортна зала "Тодор Янев" е наскоро ремонтирана и санирана по програма 

за енергийна ефективност. С наложената такса за използването на залата ще може 

да се осигурят средства за поддържането на обновената настилка и фасада.  

 



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. 

Предоставяне на услугата "Почасово ползване на имоти със спортно 

предназначение – общинска собственост от спортни организации, нерегистрирани 

на територията на Община Попово или физически и юридически лица на спортна 

зала "Тодор Янев"" и определяне на цената 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.  

Урегулиране на предоставянето на услугата: Почасово ползване от спортни 

организации, нерегистрирани на територията на Община Попово или от физически 

и юридически лица, на имоти със спортно предназначение-общинска собственост 

спортна зала "Тодор Янев" 

 

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 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. 


