
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: 22.02.2021 г. 

 

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 23.02.2021 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, Решение No125 по Протокол 

No14/17.12.2020г. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ПОПОВО 
 

 
 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

От д-р Людмил Димитров Веселинов – Кмет на Община Попово 
 
Относно: Наредба за допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Попово 

 

Определяне на такси за издаване на удостоверения за регистрация на търговци, 

извършващи таксиметров превоз на пътници, както и вписване, отписване и нанасяне на 

промени в данните на издадените удостоверения в публичния единен таксиметров 

регистър. 
 
  
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
 
 В ДВ, бр. 60/07.07.2020 г., бяха обнародвани промени в Закона за автомобилните превози 

/ЗАП/, касаещи правомощията на кметовете на общини по отношение извършването на 

таксиметров превоз на пътници. Промените влязоха в сила от 01.01.2021г. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1. т. 7 във връзка с чл. 21, 

ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал.14 от 

Закона за автомобилните превози, предлагам Общински съвет да вземе следното: 

 
 
 

Р Е Ш Е Н И E: 
 

I.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Попово, 

както следва: 
 

§1.  Създава се нов чл. 42 със следния текст: 
 „Чл. 42 (1) За издаване на Удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров 

превоз на пътници и за вписване в регистъра на превозни средства към удостоверението за 

регистрация се събират следните такси: 

 1.За издаване на удостоверение за регистрация за извършване на таксиметров превоз на 

пътници се събира такса в размер на 70 лв.  

 2. за включване в списъците към удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници за всяко конкретно превозно средство и за всеки 

конкретен водач, който ще извършва дейността от името на регистрирания превозвач, но 

за своя сметка, се събира такса от 10.00лв 

 3. такса за отразяване на промени в обстоятелствата, вписани в удостоверението за 

регистрация за извършване на таксиметров превоз на пътници, се събира такса от 70.00лв 



 4. За издаване на дубликат на удостоверението за регистрация се заплаща такса в размер 

на 10 лв. 

 

 (2)Таксите по алинея 1, т.1-3, се заплащат при подаване на необходимите документи. 

 

 

II. Възлага на Кмета на Община Попово последващите, съгласно закона, действия. 

  

 

 
 

 

 

 
Д-Р ЛЮДМИЛ ВЕСЕЛИНОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ПОПОВО 
 
 
 
 
Изготвил:Красимир Дамянов-Директор Дирекция „МРЕТ” 

 

Съгласувал:Пламен Русев-старши юрисконсулт 

 



 
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, Решение No125 по Протокол No14/17.12.2020г. 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 ДВ, бр. 60/07.07.2020 г., бяха обнародвани промени в Закона за автомобилните превози 

/ЗАП/, касаещи правомощията на кметовете на общини по отношение извършването на 

таксиметров превоз на пътници. Промените влязоха в сила от 01.01.2021г. и са в следните 

насоки: 

1. Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица издават 

удостоверения за регистрация на търговците, извършващи таксиметров превоз на 

пътници, по адреса на управление на търговеца; 

2. Кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица вписват, отписват 

и нанасят промени в данните на издадените удостоверения в публичния единен 

таксиметров регистър, воден от Изпълнителна агенция „Автомобилна 

администрация” /ИИ „АА”/ 

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.12, ал.14 от Закона за автомобилните 

превози /ЗАП/  (в сила от 01.01.2021г.-ДВ, бр.60 от 2020г.) с Наредба на Общинския съвет 

се определя таксата за издаване на удостоверението за регистрация за извършване на 

таксиметров превоз на пътници и за вписване на промени.  

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  
Привеждане на Наредба на ОбС гр. Попово за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги в съответствие с актуалната нормативна уредба. 

 

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  
Актуалност на текстовете на Наредбата в съответствие със ЗАП и финансови постъпления 

в общинския бюджет. 

 

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 Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 12, ал.14 от 

Закона за автомобилните превози, 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 

 

 



 

 

 

 

 

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 актуализиране на нормативната уредба и привеждането и в съответствие с 

българското законодателство. 

 

   ІІ. Заинтересовани групи 

 

1.Общинска администрация гр. Попово; 

2.Търговци регистрирани на територията на Община Попово, извършващи таксиметров 

превоз на пътници. 

 

 

  ІІІ. Анализ на разходите и ползите: 

 

Не се предвижда извършването на преки разходи за Община Попово. 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. 

 


