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На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считан от 25.01.2021 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 №125 по Протокол 
№14/17.12.2020г. 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 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 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.), 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. 23б, ал.2  придобива следния вид: 
 
 (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, установена от компетентен орган;  

2. за деца с тежки хронични заболявания и физически увреждания, включени в Списък 
на МЗ или представяне на медицинска експертиза от ТЕЛК или НЕЛК. 

3. за деца – сираци. 
4. за деца с един родител. 
5. за деца, чиито родители или настойници са редовни студенти. 
6. за деца от семейство с две деца, приети в една или в различни детски градини на 

територията на общината, включително близнаци. 
7. за деца от многодетни семейства (семейства с три и повече деца в семейството, вкл. 

близнаци). 
§ 2. Чл. 23б, ал. 3 придобива следния вид 
 (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 деца, ако едно от децата посещава детската градина 
на задължителна подготовка, а другото е ученик. 
 



§ 3. Чл. 23б, ал.4  придобива следния вид: 
(4) Право на частично подпомагане по ал.1 в размер на 20% имат родители/настойници: 

1. с едно дете в семейството, което посещава детската градина в задължителна 
предучилищна подготовка. 

2. семейство с деца, при което едно от тях е на задължителна предучилищна 
подготовка. 

3. на деца в задължителното предучилищно образование, които не попадат в нито една 
от предвидените в ал.2 и ал.3 групи. 
 
 

Заключителна разпоредба 
§ 4. Измененията влизат в сила от 1.03.2021г. 
 
 
Вносител: 
Д-р Людмил Веселинов 
Кмет на Община Попово 
 
 
Изготвил: 
Йорданка Мичева – гл. експерт в Звено "Образование" 
 
Съгласувал: 
П. Русев– юрисконсулт при Община Попово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

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, Решение №125 по Протокол 
№14/17.12.2020г. 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. 
  
 С новите промени в ЗПУО в чл.283, ал.9, 10 и 11 се установиха 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. Определяне на 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 следваше да се подчини на залегналата в чл. 283, ал.11 от 
ЗПУО цел - първостепенният разпоредител с бюджет 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. 
  При прилагане на Наредбата се установи, че е налице възможност за 
разширяване на кръга на частично или напълно освободените от такси за детска градина 
родители на деца в задължителното предучилищно образование.  
 Предлага се пълно освобождаване от такса за децата в задължителна 
предучилищна подготовка, за деца с тежки хронични заболявания и физически 
увреждания, включени в Списък на МЗ или представяне на медицинска експертиза от 
ТЕЛК или НЕЛК, тъй като има деца с решения от ТЕЛК, които не са включени в списъка 
на МЗ /например аутизъм/ (промяна чл. 23б, ал.2, т.2). 
 Втората промяна за пълно освобождаване от такса за децата в задължителна 
предучилищна подготовка се предлага на  всички родители или настойници, полагащи 
грижа за две деца, които посещават детска градина на територията на общината, като 
отпада изискването и двете да са на задължителна подготовка (промяна чл. 23б, ал.2, т.6). 
 Третата промяна засяга многодетните семейства, като се предлага 
освобождаване от такса за детските градини за деца в задължителната предучилищна 
подготовка на всички родители или настойници на три или повече деца. С това отпада 
изискването две от децата да са в задължителна подготовка, а другите да са ученици. 
(промяна в чл. 23, ал. 2, т.7). 
  Промяната в ал. 3 на чл. 23б е свързана с промяната в чл. 23, ал.2, т.7, тъй като 
тя ще обхване случаите, в които има повече от две деца в семейството, като тогава 
освобождаването от таксата ще бъде пълно. 
  С промяната в ал. 4 на чл. 23б вече ще се обхващат всички родители на деца в 
предучилищна подготовка, които не попадат в някоя от другите групи, като по този начин 
се гарантира поне частично освобождаване от такса във всички случаи. 
 
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 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 задължителната 
предучилищна подготовка, 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 от общинския бюджет 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  
              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.), 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 новите промени в ЗПУО в чл.283, ал.9, 10 и 11 се установиха 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. Определяне на 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 следваше да се подчини на залегналата в чл. 283, ал.11 от 
ЗПУО цел - първостепенният разпоредител с бюджет 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. 
  
 Фактически би следвало да се постигне 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.  
 
   ІІ. Заинтересовани групи 

 

1.Общинска администрация гр. Попово; 

2.Родители на деца в задължителна предучилищна подготовка 

 

  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 

натоварване на общинския бюджет. 

 

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. 


