
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА ПОПОВО 

 

Публикувано на: 16.11.2020 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 16.11.2020 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за Наредба за изменение и 

допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Попово, приета от Общински съвет – Попово с Решение № 35 по Протокол № 5 

от 05.02.2008 г. (в сила от 19.02.2008 г.); изменена и допълнена с Решение № 234 по 

Протокол № 18 от 30.01.2009 г. (в сила от 14.02.2009 г.); изменена и допълнена с Решение 

№ 418 по Протокол № 30 от 29.01.2010 г.; изменена и допълнена с Решение № 555 по 

Протокол № 43 от 27.01.2011 г.; изменена с Решение №282 по Протокол №22/23.05.2013 

г., изменена и допълнена с Решение №368 по Протокол №29/19.12.2013 г.(в сила от 

01.01.2014 г.), изменена с Решение №466 по Протокол №36/17.07.2014 г., изменена и 

допълнена с Решение №548 по Протокол №42/29.01.2015 г., допълнена с Решение №31 по 

Протокол №4/27.01.2016 г., допълнена с Решение №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в 

сила от 01.01.2017 г.), изменена с Решение №226 по Протокол №16/26.01.2017 г., изменена 

и допълнена с Решение №362 по Протокол №28/25.01.2018 г.( в сила от 01.01.2018 г.), 

изменена и допълнена с Решение №474 по Протокол №38/20.12.2018 г.( в сила от 

01.01.2019 г.), изменена и допълнена с Решение №481 по Протокол №39/31.01.2019 г.( в 

сила от 01.01.2019г.), изменена с Решение №20 по Протокол №3/19.12.2019 г.( в сила от 

01.01.2020г.), изменена и допълнена с Решение №50 по Протокол №6/27.02.2020 г.( в сила 

от 01.01.2020 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 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

от д-р Людмил Димитров Веселинов – кмет на Община Попово 
чрез Зам.-кмет инж. Милена Божанова-съгласно Заповед за заместване №З-20-

675/16.11.2020 г. 
 

ОТНОСНО: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински съвет - 
Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община 
Попово 
 
 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 
 

           На основание чл.21, ал.2 във вр. с чл. 21, ал. 1, т. 23  от ЗМСМА, с оглед влязло в 

сила Решение на Административен съд – Търговище №75/29.07.2020 г., при спазване на 

изискванията на чл. 75-79 от АПК и чл. 8, чл. 11, ал. 3 и 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 определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Попово, както следва: 

 

§ 1. В чл.17, ал.2 се изменя така: 

„(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване 

на предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка 

съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - 

данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.“ 

 

§ 2. В чл.25, ал.1 думите „чл.25“ се заменят с „чл.24“. 

 

§ 3. В чл.35, ал.2, думите „2,2“ се заменят с „2,8“. 

 

§ 4. В чл.37 се правят следните допълнения: 

4.1. Създава се нова ал.3: 

„(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, 

лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат 

данъка в двумесечен срок от получаването му.“; 

 

4.2. Създава се нова ал.4: 

„(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 

и 9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от 

юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. 

 

§ 5. В чл.52, ал.1, т.4 се изменя така: 



„ 4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за 

занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към 

Глава втора, раздел VІ „Патентен данък“ от Закона за местните данъци и такси, заплащат 

50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се 

ползва, при условие че към декларацията по чл. 53 е приложено копие от удостоверението 

за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска 

камара.“  

 

§ 6. В чл.55, ал.3, изречение второ се изменя така: 

„В случаите по чл. 54, ал. 2 данъкът се внася в приход на общината по постоянния адрес на 

пълномощника.“ 

 

 
Заключителна разпоредба 

§ 7. Измененията влизат в сила от 01.01.2021 г. 

 
 
 
 
Вносител: 
За Кмет на Община Попово 

Инж. Милена Божанова 

Зам.-кмет на Община Попово 

Съгласно Заповед за заместване №З-20-675/16.11.2020 г. 

                                                              /п/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОТИВИ 

 
към предложението за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата на Общински 

съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на територията на Община 

Попово 

 

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово е 

приета на основание чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси от Общински съвет 

гр. Попово с Решение № 35 по Протокол № 5 от 05.02.2008 г. (в сила от 19.02.2008 г.). 

Същата е изменяна и допълвана с Решение № 234 по Протокол № 18 от 30.01.2009 г. (в 

сила от 14.02.2009 г.), Решение № 418 по Протокол № 30 от 29.01.2010 г., Решение № 555 

по Протокол № 43 от 27.01.2011 г., Решение №282 по Протокол №22 от 23.05.2013 г., 

Решение №368 по Протокол №29/19.12.2013 г.(в сила от 01.01.2014 г.), изменена с 

Решение №466 по Протокол №36/17.07.2014 г., изменена и допълнена с Решение №548 по 

Протокол №42/29.01.2015 г., допълнена с Решение №31 по Протокол №4/27.01.2016 г., 

допълнена с Решение №136 по Протокол №11/21.07.2016 г. (в сила от 01.01.2017 г.), 

изменена с Решение №226 по Протокол №16/26.01.2017 г., изменена и допълнена с 

Решение №362 по Протокол №28/25.01.2018 г.( в сила от 01.01.2018 г.), изменена и 

допълнена с Решение №474 по Протокол №38/20.12.2018 г.( в сила от 01.01.2019 г.), 

изменена и допълнена с Решение №481 по Протокол №39/31.01.2019 г.( в сила от 

01.01.2019г.), изменена с Решение №20 по Протокол №3/19.12.2019 г.( в сила от 

01.01.2020г.), изменена и допълнена с Решение №50 по Протокол №6/27.02.2020 г.( в сила 

от 01.01.2020 г.) 

 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци 
на територията на Община Попово. 
Предлаганите промени в Наредбата са във връзка с влязло в сила Решение №75/29.07.2020 

г. на Административен съд – Търговище по повод прокурорски протест срещу разпоредби 

от Наредбата на Общински съвет Попово за определяне размера на местните данъци на 

територията на Община Попово. С решението текстовете от наредбата са отменени като 

незаконосъобразни, което налага приемането им съобразно разпоредбите на ЗМДТ. 

С наредбата се предлага и увеличение на размера на данък при възмездно придобиване на 

имущество от 2,2% на 2,8%. С приходите от увеличаване на данъка се предвижда 

покриване на нарасналите местни разходни отговорности, които са все повече във времена 

на всемирна пандемия.   

 

2. Цели, които се поставят с Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата на 
Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци на 
територията на Община Попово. 
Поддържане на актуалност на текстовете в Наредбата и уеднаквяване на местното 

законодателство с националното и избягване на колизия между тях. 

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на Наредба за изменение и 
допълнение на Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне размера на 
местните данъци на територията на Община Попово. 
Не са необходими финансови и други средства за прилагане на Наредбата. 

 
4. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредбата на Общински съвет гр. Попово за определяне размера на местните данъци 
на територията на Община Попово. 
Актуалност на текстовете на Наредбата в съответствие със ЗМДТ. 

 

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 определяне размера на местните данъци на територията на 

Община Попово 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, 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 влязло в сила Решение №75/29.07.2020 г. на Административен съд – Търговище по 

повод прокурорски протест срещу разпоредби от Наредбата на Общински съвет Попово за 

определяне размера на местните данъци на територията на Община Попово са отменени 

като незаконосъобразни текстове от Наредбата, което налага приемането им съобразно 

разпоредбите на ЗМДТ. С това се цели поддържане на актуалност на текстовете в 

Наредбата и уеднаквяване на местното законодателство с националното и избягване на 

колизия между тях. 

С наредбата се предлага и увеличение на размера на данък при възмездно придобиване на 

имущество от 2,2% на 2,8%. С приходите от увеличаване на данъка се предвижда 

покриване на нарасналите местни разходни отговорности, които са все повече във времена 

на всемирна пандемия.   

 

   ІІ. Заинтересовани групи 

 

1.Общинска администрация гр. Попово; 

2.Данъчно задължени лица по ЗМДТ. 

 

 

  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. 

 

 


