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 На заинтересованите лица се предоставя срок до 25.10.2021 г., за 

предложения и становища по настоящото предложение за НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 

 

 

 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 настоящият проект за 

наредба на интернет страницата на Община Попово, се предоставя възможност на 

заинтересованите лица да направят своите предложения и становища в Център за 

административни услуги и информация – гр. Попово, ул. „Александър Стамболийски” 

№1, e-mail: delovodstvo@popovo.bg,  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МОТИВИ 

към предложението за НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ 

ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 

 

1. Причини, налагащи приемането на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 

 Една от основните причини за приемането на настоящата Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги е свързана с факта, че досега съществуващата такса за ползване на 

тротоари за организирането на пазари (открити и закрити), тържища, панаири, както и 

терени с друго предназначение е твърде висока и неприложима в досегашния ѝ вид с 

оглед на икономическата ситуация, наложена от световната пандемия от COVID-19. С 

настоящите промени се прави и разграничение между използването на тротоарите за 

организирането на пазари (открити и закрити), тържища, панаири и ползването на 

тротоари за изнасяне на допълнителни маси на открито към заведения за хранене и 

развлечения. Също така от март 2021г. в ЗУТ бяха приети изменения, които налагат 

разграничение между двете такси, което с настоящата Наредба се постига.   

 Също така е заличена административната услуга „Издаване на препис от 

документ за платен данък върху недвижимите имоти и такса „Битови отпадъци““ в края 

на 2018 г. от Списък на административни услуги, предоставяни от общинските 

администрации към Интегрираната информационна система на държавната 

администрация, което налага промяната на чл. 45а, ал. 4 от Наредбата за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги.   

    

 

 2. Цели, които се поставят с приемането на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
 Целта на Наредбата е привеждането на нормативната база на Община Попово в 

съответствие на нормативните актове от по-висока степен. Създаване на по-добри 

икономически условия за развитие на средния и малкия бизнес на територията на 

Община Попово. Съобразяване на местните такси с местния икономически климат и 

обстановка.  

 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на НАРЕДБА ЗА 

ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И 

АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ  

 Не са предвидени финансови и други средства за прилагане на Наредбата за 

условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински 

жилища. 

 

 

 4. Очаквани резултати от приемане на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И 

ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 



 

- привеждане на нормативната база на Община Попово в съответствие с 

националното законодателство;   

- конкретизиране на националните норми в съответствие с спецификите на 

Община Попово; 

-  намаляване на икономическата тежест за местния бизнес;  

 

 

 5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 

Предлаганият проект за Наредба е разработен в съответствие с европейското 

законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на 

Европейската общност, свързани с тази материя. 

Европейското законодателство е изградено върху водещите принципи на 

откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 

което съответства на целите, поставени с предлаганата наредба.  

 

 

 



 

ПРОЕКТ ЗА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ 

НА УСЛУГИ 

 

 

 

§1. Чл. 20 се изменя и допълва както следва:  

(4) Таксите се определят на квадратен метър, освен в изрично предвидени случаи, както 

следва:  

№ място  цена лв./м2 

      на ден на месец 

1 Тротоарни площи 

  

  

зона 1 1.00 лв. 20.00 лв. 

2 зона 2 0.80 лв. 16.00 лв. 

3 зона 3 0.60 лв. 12.00 лв. 

4 Тротоарни площи за 

изнесени допълнителни 

маси на открито към 

заведения за хранене и 

развлечения 

зона 1   6.00 лв. 

5 зона 2   5.00 лв. 

6 зона 3   4.00 лв. 

7 Промишлен пазар 

  

  

  

  2.00 лв. 44.00 лв. 

8 за заета площ със собствени 

маси за петъчни дни 

2.40 лв.   

9 за продажба с лек автомобил 5.00 лв.   

10 за продажба с товарен 

автомобил или ремарке 

10.00 лв.   

11 Кооперативен пазар /цена 

за маса/ 

от I до Х маса 2.20 лв. 60.00 лв. 

12 от XI до ХХ маса 2.00 лв. 52.50 лв. 

13   от XXI до XXXV 1.70 лв. 45.00 лв. 

14 за всички останали маси 

от Кооперативен пазар 

  

  

  

  

  

за производители на 

селскостопанска продукция с 

документ от общината 

1.50 лв. 40.00 лв. 

15 за търговци 2.00 лв. 45.00 лв. 

16 за продажба с кола, впрегната 

с добитък 

3.00 лв.   

17 за продажба с лек автомобил 3.00 лв.   

18 за продажба с лек автомобил 

с ремарке и микробус 

5.00 лв.   

19 за продажба с товарен 

автомобил и ремарке 

10.00 

лв. 

  

20 за ползване на свободни шкафове лв./бр. за денонощие 

  

0.50 лв.   

21 За ползване на места 

върху които са 

организирани панаири, 

събори и празници, 

базари и изложения 

за града 3.00 лв.   

22 за селата 1.40 лв.   

23 за заведения за обществено 

хранене 

2.10 лв.   



 

24 За ползване на места 

върху които са 

организирани панорами, 

стрелбища, моторни 

лодки, забави и други 

такса на ден съгласно Приложени №2 

  

  

25 За продажба на сладолед, 

закуски, промишлени и 

пакетирани хранителни 

стоки 

Зона 1 1.00 лв. 20.00 лв. 

26 Зона 2 0.80 лв. 16.00 лв. 

27 Зона 3 0.60 лв. 12.00 лв. 

28 За продажба на вестници, 

списания и книги: 

Зона 1 1.00 лв. 20.00 лв. 

29 Зона 2 0.80 лв. 16.00 лв. 

30 Зона 3 0.60 лв. 12.00 лв. 

31 За продажба на предмети на художествените занаяти 

  

0.50 лв. 10.00 лв. 

 

(5) За селата таксите по ал. 4 се заплащат в размер на 50 на сто от горепосочените.  

(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.  

(7) Издаденото разрешение за ползване на мястото може да се отнеме в следните 

случаи:  

 1. Когато мястото не се ползва по предназначение.  

 2. Когато не се използва от лицето на което е предоставено.  

 3. Когато обществените нужди налагат това.  

(8) При отнемане на разрешението за ползване в случаите на ал.6, т.3, лицата не 

заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото 

разрешително за ползване. 

(9) При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат не по-късно от 5 дни 

преди започване на новия месец.  

(10) При промяна в размера на ползваната площ таксата се дължи в размер по ал. 4 за 

периода от одобряване на искането за промяна на размера на ползваната площ до края 

на издаденото разрешително за ползване.  

(11) Когато има повече от един кандидат за конкретен обект се провежда търг с явно 

наддаване по реда на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с 

Общинско имущество.  

Чл. 21. За ползване на пазари с цел търговия на земеделски стоки от земеделски 

производители таксата се определя в размер на 70 на сто от таксите по чл. 20, ал.4.  

Чл. 22. Таксата по този раздел се събира от общинска администрация. 

 

§2. В чл. 45а, ал. 4 думите „и такса „Битови отпадъци“ се отменя.  

 

 

 

 

 


