
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: 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 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, Решение №530 по Протокол 

№44/30.05.2019 г. на Общински съвет Попово и Решение №19 по Протокол 

№3/19.12.2019г. 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, чрез зам.-кмет инж. 

Милена Божанова, съгласно заповед за заместване №З-20-675/16.11.2020г. 

 

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. 7 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от 

Закона за местните данъци и такси (в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 

01.01.2022 г.), чл.283, ал.10, т.1 и ал.11 от Закона за предучилищното и училищното 

образование 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. Чл.17, ал.3 се изменя така: 

„(3) За нежилищни имоти на фирми размерът на таксата се определя, както следва: 

1.  За нежилищните имоти на фирми, намиращи се в селата на Община Попово – 

пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на имота за услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване и обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения, или според количеството на отпадъците, по реда на т. 2, ако в подадената за 

целта декларация по чл. 17, ал. 4, т. 1 честота на извозване, съответства на тази, 

определена за населено място, със заповед на кмета на общината; 

2. За нежилищни имоти на фирми, намиращи се на територията на  град Попово – 

пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на имота за услугите по 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други 

съоръжения и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, или 

според количеството на отпадъците за услугите “Сметосъбиране и сметоизвозване” и 

“Обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения” в левове за година на 

стандартен съд и пропорционално /в промил/ върху отчетната стойност на активите /земи 

и сгради/ за услугата “Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване“; 

3. Изчислената такса по реда на т.1 и т.2 не може да превишава петкратния размер на  

таксата, изчислена за съответната година по реда на чл.17 ал.4 от наредбата.“ 

 

§ 2. В Чл. 3, ал.1, т.3 се заличава изразът „детска кухня“ 

§ 3. Заглавието на Раздел III става: „Такси за детски ясли, детски градини, домове за 

социални грижи, лагери и други общински социални услуги“. 



§ 4. Чл.23а се отменя. 

§ 5. Чл.23 придобива следния вид: 

Чл. 23. За ползване на детски ясли и целодневни детски градини от деца родителите 

или настойниците дължат месечна такса и дневна такса за дейности по хранене. 

(1) за децата от яслените групи и децата в незадължителна подготовка се дължат 

такси, както следва: 

 1. Месечна такса - в размер на 5.00 лв.  

 2. Дневна такса- в размер, както следва: 

а. за града – 2.50 лв. 

б. за селата – 1.80 лв.  

(2) За деца в задължителното предучилищно образование в детските градини, се заплащат 

дневни такси в размер, както следва: 

1. за града – 2.30  лв., а при осигурени средства от норматив за подпомагане храненето на 

децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас в размер на 1.80 лв.; 

 2. за селата – 1.70  лв., а при осигурени средства от норматив за подпомагане храненето на 

децата от подготвителните групи и учениците от І-ІV клас в размер на 1.20 лв.; 

  

§ 6. Създават се нови чл. 23а, 23б, 23в и 24г. със следното съдържание: 

Чл. 23а. (1) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в 

незадължителна подготовка имат право да бъдат  освободени от месечна и/или дневна 

такса по чл.23, ал.1 в следните случаи : 

1. От дневна такса - при отсъствие на децата от яслените групи и децата в незадължителна 

подготовка за времето, през което те не посещават детска градина при условие, че 

родителите предварително са уведомили директора на детското заведение; 

2. От дневна такса - при отсъствие на децата от яслените групи и децата в незадължителна 

подготовка поради заболяване, при условие, че родителите са уведомили директора на 

детското заведение своевременно и за времето за боледуването са представили 

медицинска бележка; 

3. От месечна и дневна такса – при отсъствие на  децата от яслените групи и децата в 

незадължителна подготовка за период повече от един месец. 

 

(2) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в незадължителна 

подготовка се освобождават от дневна такса по чл.23, ал.1, т.2 в следните случаи: 

1. ако родител/родителите са с 91% и над 91% трайно намалена работоспособност; 

2. ако родител/родителите са загинали при производствени аварии, природни бедствия или 

при изпълнение на служебен дълг; 

3. ако детето са с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в 

списък на МЗ след представяне на медицинска експертиза. 

 

(3) Родителите или настойниците на деца от яслените групи и деца в незадължителна 

подготовка заплащат 50% от дневната такса по чл.23, ал.1, т.2 в следните случаи: 

1. когато детето е сирак; 

2. когато детето е с един родител; 

3. когато родителите или настойникът е редовен студент; 

4. когато родител/родителите са със 71% и над 71% до 90% намалена работоспособност; 

5. за второто от две деца от едно семейство, приети в една или в различни детски градини 

на територията на общината, включително близнаци 

 

(4) При многодетни семейства, ако децата са в яслена група или деца в незадължителна 

подготовка родителите или настойниците заплащат 75 % от дневната такса за първото 

дете, 50 % от дневната такса за второто дете, а за всяко следващо дете се заплаща само 

месечната такса. 

 

Чл.23б. (1)  Родители/настойници на деца в задължителното предучилищно образование, 

осъществявано от общинските детски градини и училища имат право на подпомагане за 



заплащането на дължимите дневни такси за  дейностите по хранене на децата по чл.23, 

ал.2.  

(2)  Право на пълно подпомагане по предходната алинея имат родителите или 

настойниците: 

1. за деца, чиито родител/родители са със 50% и над 50% трайно намалена 

работоспособност; 

2. За деца с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в Списък на 

МЗ, след представяне на медицинска експертиза. 

3. За деца - сираци 

4. За деца с един родител 

5. За деца, чиито родители или настойници са редовни студенти. 

6. За две и повече деца от едно семейство, които са на задължителна подготовка, приети в 

една или в различни детски градини на територията на общината, включително близнаци. 

7. При многодетни семейства /три и повече деца в семейството,  вкл. близнаци/ ако 

минимум две от децата са в задължителна подготовка, а другите са ученици – децата, 

посещаващи детска градина са освободени от такса. 

 

(3) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 50% от дължимата такса по чл.23, 

ал.2  имат родители/настойници на две и повече деца в семейството, ако едно от децата 

посещава детска градина, а другото/другите е/са ученик/ученици. 

 

(4) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 20% имат родители/настойници с 

едно дете. 

 

Чл.23в.  (1) Родителите/настойниците се ползват от правата по чл.23а и чл.23б след 

подаване на декларация до директора на съответното заведение, придружена с документ 

или документи, доказващи основанието за наличието на обстоятелството или 

обстоятелствата, водещи до прилагането на съответната разпоредба. 

(2) Освобождаването от дневна такса или заплащането на непълния ѝ размер започва от 

началото на следващия месец, следващ месеца от подаване на декларацията 

 

Чл.23г. (1)За ползване на детски градини от деца, придобили удостоверение за завършена 

подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна 

година се дължи месечна и дневна такса за периода от 01.06. до 31.08. в размери, както 

следва: 

1. Месечна такса от 20.00 лв. и дневна такса от 2.50 за всеки от дните, през които дете от 

общината посещава градината. 

2. Месечна такса от 30.00 лв. и дневна такса от 2.50 за всеки от дните, през които дете от 

населено място на друга община, което не е в числеността по Списък Образец 2 посещава 

детската градина за периода 01.06-31.08. 

(2) Месечната такса се внася в началото на съответния месец при записване на детето. 

 

Заключителна разпоредба 

§ 7. Измененията влизат в сила от 01.01.2021 г. 

 

Вносител: 

Зам.-кмет инж. М. Божанова, 

Съгл. заповед за заместване №З-20-675/16.11.2020г. 

                                            /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, Решение №530 по Протокол 

№44/30.05.2019 г. на Общински съвет Попово и Решение №19 по Протокол 

№3/19.12.2019г. 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. 
 Промените в чл.17, ал.3  се налагат поради това, че съгласно чл.67, ал.1 от 

Закона за местните данъци и такси(в редакцията до изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 



01.01.2022 г.) размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите 

отпадъци. В чл.17, ал.4 от Наредбата на Общински съвет Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги е регламентиран редът, сроковете и 

начинът за определяне размера на такса битови отпадъци според количеството на битовите 

отпадъци.  

 На основание чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси(в редакцията до 

изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2022 г.), когато не може да се установи 

количеството на битовите отпадъци по ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на 

ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет.  

 В чл.17, ал.3 от Наредбата на Общински съвет Попово за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги е предвиден редът, сроковете и 

начинът за определяне размера на такса битови отпадъци за нежилищни имоти на фирми, 

намиращи се в селата на Община Попово или на територията на град Попово-според 

количеството на битовите отпадъци по чл.17, ал.4 или пропорционално в промил върху 

данъчната оценка на имота, върху която се определя и данъка по Глава втора, Раздел І от 

ЗМДТ(Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между 

отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2).  

 По данни от програмния продукт за местни данъци и такси се установява, че 

данъчната оценка на недвижимите имоти на фирми е по-висока от отчетната им стойност 

по баланс.  

 С настоящото предложение се цели ползване на по – благоприятна за 

юридическите лица на територията на Община Попово основа за облагане с такса битови 

отпадъци, което е толеранс към местния бизнес в тежките условия на всемирна пандемия. 

 

 Промените, които се извършват с § 2, § 3 и § 4 от настоящото предложение се 

налагат поради това, че детската кухня в община Попово е закрита с Решение №342 по 

Протокол №26 от 30.11.2017 г. на ОбС - Попово, като в съответствие с това текстовете в 

наредбата следва да бъдат осъвременени. 

  

 С новите промени в ЗПУО в чл.283, ал.9, 10 и 11 се установяват правила, с 

които държавата подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите 

по хранене на децата в задължителното предучилищно образование, осъществявано от 

държавните и общинските детски градини и училища, извън финансираното от държавата.  

 

Съгласно същите средствата от държавния бюджет за подпомагане на заплащането на 

дължими от родителите такси се предоставят по бюджета на съответния първостепенен 

разпоредител с бюджет, в това число и на  Община Попово. 

За общинските детски градини е предвидено че, условията и редът за пълно и/или 

частично подпомагане на заплащането на дължими от родителите такси за дейностите по 

хранене на децата в задължителното предучилищно образование, извън финансираното от 

държавата, се определят с наредбата по чл. 9 от Закона за местните данъци и такси. 

В така предложение проект за изменение на наредбата са определени групите деца, чиито 

родители следва да бъдат освободени от заплащането на дневна такса за дейностите по 

хранене на децата или за които следва да се заплаща намалена такса. 

От заплащане на дневна такса за дейностите по хранене за децата в яслена група и 

незадължителната подготовка в детските градини като цяло се запазват и до сега 

действащите условия за освобождаване от таксата.  

По отношение на децата от задължителната предучилищна подготовка се предвиждат 

пълно и частично освобождаване от  заплащането на дневната  такса за дейностите по 

хранене на децата като по този начин се обхващат почти всички групи деца в определена 

степен. Пълно освобождаване е предвидено за групите деца с  родители или настойници, 

които имат най – голяма нужда от подкрепа като не са обхванати деца, за които се 

прилагат други механизми за подпомагане.  

С приемането на наредбата се постига целта на чл.283, ал.11 според която 

първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да осигури пълно подпомагане на 

заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в 



задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50 на сто от средствата по 

ал. 9 от същия член. 

 

 С настоящото предложение се цели освен привеждане на наредбата в 

съответствие със законовите разпоредби и увеличаване броя на записаните деца в детските 

градини, повишаване броя на посещаващите детска градина деца, финансово облекчаване 

и подпомагане на семействата и насърчаване раждаемостта в общината.  

 

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  
2.1. Ползване на по – благоприятна за юридическите лица на територията на Община 

Попово основа за облагане с такса битови отпадъци, което е толеранс към местния бизнес 

в тежките условия на всемирна пандемия. 

2.2. Привеждане на наредбата в съответствие с местните условия 

2.3. Привеждане на наредбата в съответствие с националното законодателство. 

Изпълнение на промяна, предписана от националното законодателство и по точно, от чл. 

283, ал. 10, т.1 от ЗПУО. Подпомагане на родителите на деца в яслена и детска възраст, 

посещаващи детски градини в община Попово. 

 

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.  

 Увеличаване броя на записаните деца в детските градини, повишаване броя на 

посещаващите детска градина деца, финансово облекчаване и подпомагане на семействата 

и насърчаване раждаемостта в общината.  

 

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 и чл.21, ал.2 от 

ЗМСМА, във връзка с чл.67, ал.2 от Закона за местните данъци и такси (в редакцията до 

изм. с ДВ бр.101 от 2013 г., в сила от 01.01.2022 г.), чл.283, ал.10, т.1 и ал.11 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, 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. 

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 

 


