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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ОТНОСНО: Публикуване за обществено обсъждане на проект за 

Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  

Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  

и  цени  на  услуги 

  

 

Публикувано на: 27.06.2022 г. 

 

 

 

 На заинтересованите лица се предоставя срок до 27.07.2022 г., за предложения и 

становища по настоящото предложение за Наредба  за  изменение  на Наредба  на  

Общински  съвет  гр.  Попово  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  

30-дневен срок от публикуване на настоящият проект за правилник 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 
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МОТИВИ 

 

към предложението за НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  НА 

НАРЕДБА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГР.  ПОПОВО  ЗА  

ОПРЕДЕЛЯНЕТО  И  АДМИНИСТРИРАНЕТО  НА  МЕСТНИТЕ  

ТАКСИ  И  ЦЕНИ  НА  УСЛУГИ  

 
 

 

1. Причини, налагащи приемането на Наредба  за  изменение  на 

Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  

администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  
 

 След направен анализ се установи необходимост от промяна на цените на 

услуги във връзка с осъществяването на дейностите, свързани с Археологически 

обект "Ковачевско кале". Видовете услуги и техният размер са определени в т.16 

от  Приложение №1 "Списък с видовете услуги и цени за тях" към Наредбата на 

Общински съвет гр. Попово за определянето и администрирането на местните 

такси и цени на услуги. Същите са определени с обособяването на обекта през 

2013 година и не са актуализирани към настоящия момент. Необходимостта от 

тяхната актуализация е свързана с повишаването на режийните разноски, 

минималната работна заплата, консумативите, необходими за поддържането на 

обекта в добро състояние. 

 Във връзка с това с настоящия проект се предлага увеличаване на входната 

такса за посещаване на обекта, цената за детската анимация в детския кът и 

цената за ползване на изграденото към обекта стационарно барбекю.  

 Предлага се и намаляваме, с оглед ниския интерес на посетителите, на 

цената за фотографиране с антично облекло. С намаляването на цената се цели 

повишаване на атрактивността на тази услуга и увеличаване на броя на туристите, 

които ще се възползват от нея. 

 На следващо място се предлага отпадане на някои от услугите, изброени в 

т.6 от Приложението № 1 към Наредбата. Изработването на изделия от глина е 

услуга, за която е предвидено заплащане на определена цена, но в действителност 

тя никога не е била предлагана на обекта. Предлага се прожектирането на 20 

минутен филм и 3D анимация за представяне на крепостта и нейната история да 

отпадне като самостоятелен вид услуга. Филмът ще бъде пускан на желаещите, 

заплатили входната такса. Такава е практиката по отношение на този вид услуги в 

други културни и археологически обекти.  
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 В обобщение на горното предложенията са за: 

- увеличаване на входната такса за посещение на археологическия обект 

"Ковачевско кале" като цената се променя от 1.00 лв. на 2.00 лв. за възрастни и от 

0.50 лв. на 1 лв. за ученици, пенсионери и деца от 7г. възраст. 

- Увеличаване на цената за ползване на стационирано барбекю от 10 на 25 лв. без 

ДДС. 

- Увеличаване на цената на детската анимация в детски кът от 10 лв. за 30 минути 

на 30 лв. за един час. 

- Отмяна на цените за изработване на изделия от глина и прожектиране на 20 

минутен  филм и 3D анимация за представяне на крепостта и нейната история. 

  

 Настоящият проект е съобразен с нормативните актове от по-висока степен 

и не влиза в противоречие с тях, поради което е спазен принципът на 

субсидиарност. Той е необходим и обоснован с оглед осигуряване на необходими 

за издръжката на обекта при нарасналите цени за това приходи. Същевременно 

предлаганите цени не са значително по-високи от досега съществуващите и се 

запазва пропорционалността между услугата и цената. За приемането му са 

спазени всички процедурни правила, което осигурява пропорционалността и 

стабилността на нормативния акт. 

 

 2. Цели, които се поставят с приемането на Наредба  за  

изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  

услуги  

  
Целта на предвидените промени е осъвременяване на цените на услуги, 

свързани с дейността на Археологически обект "Ковачевско кале" за подобряване 

на възможността за неговата поддръжка.. 
 

 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагане на 

Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  

Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  

и  цени  на  услуги  
 

 Не са предвидени финансови и други средства за привеждане в действие на  

Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги. С нея 

не се предвижда създаване на нови общински структури. За привеждане в 

изпълнение на Наредбата не е необходима реорганизация или увеличаване на 

щата на община Попово 
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 4. Очаквани резултати от приемане на Наредба  за  изменение  

на наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  

администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги  
 

- Повишаване на приходите от дейността на Археологически обект – 

"Ковачевско кале" и осигуряване на повече средства за неговата издръжка; 

- Завишаване на интереса на туристите към някои от предлаганите в 

Археологически обект "Ковачевско кале" услуги. 

 

 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.  
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До Общински съвет  

гр. Попово 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От д-р Людмил Димитров Веселинов – Кмет на Община Попово  

 

Относно: Приемане на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  

за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

С настоящата докладна се предлага проект за Наредба за изменение на Наредба на 

Общински съвет – гр. Попово за определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  

цени  на  услуги. Предложените изменения са свързани с таксите и цените на услуги, свързани с 

функционирането на Археологически обект "Ковачевско кале". 

Промените, свързани с тези цени на услуги са предложени с цел тяхната актуализация с 

оглед на промените в икономическите условия в страната. Те не са актуализирани от 

приемането им от обособяването на обекта, като към настоящия момент цените са символични. 

Същевременно между 2013 и 2022 г. многократно се повишиха режийните разходи, разходите 

за консумативи, почистване и поддържане на обекта. Значително завишени са и разходите за 

работни заплати на работещите в обекта служители, с оглед увеличаването на минималната 

работна заплата. 

В същото време се установява и наличие на предвидени цени на услуги, които не се 

предлагат или чиито цени са прекалено големи и водят до липса на интерес от гражданите към 

тях. Те също следва да бъдат коригирани.  

  

 Поради гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и 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, ал.4, изр. 

2 и чл. 28 от ЗНА, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

 

1. Приема Наредба за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги, както следва: 

 

 

§1. В Приложение №1"Списък с видовете услуги и цени за тях" т. 16 от таблицата се изменя по 

следния начин: 
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16. Входна такса при посещение на     

 

 

 

- 

    - 

 

 

     - 

 
 

      

      - 

 
 

       

       - 

 

 

 

 
В цената не 

включва ДДС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В цената не  се 

включва ДДС. 

 

В цената не  се  

включва ДДС. 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 археологически обект „Ковачевско     

 кале” (вкл. и прожектиране на 20 мин. 
Филм и 3D анимация за предоставяне 
на крепостта и нейната история) 
 

    

 - възрастни  2.00 лв.   

 - ученици, пенсионери и деца     1.00 лв.   

 от 7г. възраст     

 
Екскурзоводска беседа на 

    

 късноантичната крепост  5.00 лв.   

 „Ковачевско кале”     

 (за лица и групи до 20 души)     

 
Фотографиране с антично облекло. 

 
5.00 лв. /за 

 

  лице    

 
Детска анимация в детски кът 

    

   30.00 лв. за 60   

  мин.    

 (Отм.)     

   
 

 
 

 Ползване на амфитеатрална сцена  100 лв. / час   

 
 

 
 

  

 (Отм.)     

      

      

 
 

 
 

  

      

   
 

  

 Ползване на стационирано барбекю с 
материали на посетителите 

 

 
25.00 лв. за 2 часа 
 

  

  

Ползване на стационирана пещ с 

материали на посетителите 

 

Посещение на археологическа 

експозиция със съпътстваща 

фотоизложба:  

 

- възрастни  

 

- ученици, пенсионери и деца от 

7г. възраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.67 лв. за 1 ястие 

 

 

 

 

 

1.00 лв. 

 

0,50 лв. 

  

  

 

 
ПРЕХОДНИ И  ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



3/3 

 

 

 

§2. Настоящата наредба е приета с Решение №…… по протокол №……. На Общински съвет – 

гр. Попово и влиза в сила от деня на обнародваните и на официалната интернет страница на 

Община Попово 

 

 

Приложение: 

 

Мотиви за приемането на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  

за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги; 

 

 

Кмет на Община Попово 

Д-р Людмил Веселинов 

 
 



СПРАВКА 

ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  НА НАРЕДБА  НА  ОБЩИНСКИ  

СЪВЕТ  ГР.  ПОПОВО  ЗА  ОПРЕДЕЛЯНЕТО  И  АДМИНИСТРИРАНЕТО  НА  МЕСТНИТЕ  ТАКСИ  И  ЦЕНИ  НА  УСЛУГИ, ПУБЛИКУВАН НА 27.06.2022 Г. 

 

 

 

 

№ 

ОРГАНИЗАЦИЯ/П

ОТРЕБИТЕЛ 

/вкл. начина на 

получаване на 

предложението/  

 

 

Бележки и предложения 

 

 

Приети/неприети 

 

 

мотиви 
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