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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: 22.12.2022 г. 

 

 

 

 На заинтересованите лица се предоставя срок до 23.01.2023 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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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, 

 

В Община Попово постъпи докладна записка с вх. № ВП-79-122/18.11.22 г. 

на Ръководителя на звено Дом на културата „Димо Коларов“ – гр. Попово, с което 

предлага актуализиране на цените за услуги - участие в танцови формации и 

други групови колективи по интереси към Дом на културата „Димо Коларов“. 

Актуализацията се иска във връзка с цялостното повишаване на цените на 

материали и услуги в страната.  

Във връзка с горното бе изготвен проект за Наредба за  изменение  на 

Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за  определянето  и  

администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги, който представям на 

Вашето внимание с настоящата докладна записка. С приемането ѝ ще се постигне 

повишаване на приходите в бюджета, които да покриват разходите по 

осъществяване на съответните дейности и услуги без да се затруднява достъпа на 

гражданите до тях.  

 

 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: 
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§1. В Приложение №1"Списък с видовете услуги и цени за тях", т. 55, колона 

„такса“ от таблицата се изменя като „10,00 лв./на месец“ става „15,00 лв./на 

месец“ 
 

§2. В Приложение №1"Списък с видовете услуги и цени за тях", т. 56.1, колона 

„такса“ от таблицата се изменя като „10,00 лв./на месец“ става „15,00 лв./на 

месец“ 

 

Заключителни разпоредби 

 

§ 3. 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 
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Изх.№: ……………….. 

Дата: …………………. 

 

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 в Звено „Дом на културата „Димо Коларов“ при 

Община Попово, се установи необходимост от промяна на част от таксите – тези 

за участие в танцови формации и други групови колективи по интереси, 

предвидени съответно в т. 55 и т. 56. 1 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. 

Причините за това са свързани с повишаването на цените на различни материали 

и услуги, нужни за осъществяване на съответните дейности в звеното. 

Актуализацията на цените е обосновано от постъпила докладна записка на 

ръководителя на звеното, съгласно която са повишени цените на платовете, 

шивашките и пощенските услуги, повишаването на цените на материалите за 

изобразително изкуство, както и постановъчните хонорари. Същевременно следва 

да се отчетат и повишаване на разходите за електроенергия и отопление, които са 

свързани с увеличаване на тяхната цена. Във връзка с това се предлага 

завишаване на предвидените цени, което да позволи нормалното предоставяне на 

съответните услуги. По-конкретно се предлага увеличаване с 5 (пет) лева без ДДС 

на таксата за участие в танцова формация и таксата за участие в други групови 

колективни интереси. 

 Така предложените увеличения ще засегнат посещаващите танцови 

формации „Чар“ и Студиото за класически и съвременни танци „Марина балет“, 

както и Школата по изобразително изкуство „Арт Попово“. 
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 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  

  
При приемане на настоящия проект ще се постигне повишаване на 

приходите в бюджета, които да покриват разходите по осъществяване на 

съответните дейности и услуги. Същевременно предложеното увеличение няма да 

доведе до  затруднения на гражданите при тяхното заплащане. 
 

 

 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 

 

 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  
 

Очаквания резултат от приемане на настоящото предложение е постигане 

на размер на таксите и цените на предлаганите услуги в съответствие с 

извършените разходи за осъществяването им. 

 

 

 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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