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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: 05.04.2022 г. 

 

 

 

 На заинтересованите лица се предоставя срок до 19.04.2022 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 

законоустановения 14-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, 

 

 

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 

две групи такси, които общината събира. Едната група са тези по чл. 20, ал. 4, 

отразени в редове 21-24 от таблицата в Наредбата, а втората – таксите предвидени 

в Приложение №1 на Наредбата, свързани с публикуването на реклами и обяви в 

"Местен вестник" и самото му разпространяване. 

Последните промени на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за 

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги, 

свързани с таксите за ползване на общинска собственост, върху която са 

организирани панаири, събори и празници, са били приети през 2009 г. От тогава 

са настъпили множество промени в социално-икономическите условия. 

Съществено са се покачили разходите, които община Попово прави за 

администрирането на дейностите при провеждане на подобни събития. Това е 

свързано с няколкократното повишаване на минималната работна заплата, както и 

поскъпването на редица консумативи, необходими за осъществяване на 

административната дейност. Такива промени бяха обсъждани и на сесията на 

Общински съвет – гр. Попово, проведена през месец март. 

Настоящото предложение за изменение на таксите е навременно и във 

връзка с предстоящото провеждане на традиционния Русалски панаир в гр. 

Попово, като тази година той ще се състои между 13 и 19 юни. Това е най-

голямото и посещавано мероприятие, което се състои на територията на 

общината. Предложението се обосновава от необходимостта за актуализация на 

таксите и осигуряване на сигурност по отношение на покриването на разходите, 
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които Община Попово ще направи по организацията. При определянето на новия 

размер водещи са принципите заложени в чл. 8, ал. 1 от Закона за местните 

данъци и такси, съгласно които размерът на таксите следва да бъде такъв, че да 

води до възстановяване на пълните разходи за общината, да създава, условия за 

разширяване и повишаване на качеството на услугите и постигане на по-голяма 

справедливост при определянето и заплащането им. 

На следващо място се предлага промяна в таксите за публикуването на 

реклами и обяви в "Местен вестник" и неговото разпространение. Това е във 

връзка с повишаване на цената за отпечатване на в-к „Местен вестник“ като към 

този момент неговото отпечатване възлиза на по-висока стойност от продажната 

му цена (цена за отпечатване – 0,407 лв., цена за продажба – 0,33 лв.). По тази 

причина се налага изменението в цената на обявите, рекламите и  продажната 

цена на вестника. 

Законово изискване за приемането на нормативни актове е провеждането на 

обществени консултации. Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА при определени 

условия  срокът за тяхното провеждане може да бъде 14-дневен. В настоящия 

случай са налице условия, обосноваващи прилагане на кратък 14-дневен срок за 

провеждане на консултациите. Тези условия са свързани с необходимостта от 

осъществяване на организационните действия за провеждането на традиционния 

панаир. Необходимо е своевременно осигуряването на заплащането на актуалните 

такси за ползване на места - общинска собственост, върху които са организирани 

панаири, събори и празници на територията на Община Попово, като обикновено 

заплащането на тези такси започва месец преди провеждането на панаира. 

Промените в  таксите, свързани с "Местен вестник" също изискват по-кратки 

срокове за  приемането им, тъй като забавата води до загуби за бюджета. 

  

 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 

(Приложение 1). 
 

 

 

Приложение: 

 

1. Проект на Наредба  за  изменение  на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  

Попово  за  определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  

услуги; 
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2. 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; 

 

3. Справка за отразяване на постъпилите предложения от обществените 

консултации 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 
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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  
 

 Последните промени на Наредба  на  Общински  съвет  гр.  Попово  за 

определянето  и  администрирането  на  местните  такси  и  цени  на  услуги, 

свързани с таксите за ползване на общинска собственост, върху която са 

организирани панаири, събори и празници, са били приети през 2009 г. От тогава 

са настъпили множество промени в социално-икономическите условия. 

Съществено са се покачили разходите, които община Попово прави за 

администрирането на дейностите при провеждане на подобни събития. Това е 

свързано с няколкократното повишаване на минималната работна заплата, както и 

поскъпването на редица консумативи, необходими за осъществяване на 

административната дейност. След финансов анализ се установи, че е 

целесъобразно увеличаване на таксите, свързани с ползване на места върху които 

са организирани панаири, събори и празници, базари и изложения, установени в 

чл. 20, ал. 4, чл. 20, ал. 4, отразени в редове 21-23 от таблицата в Наредбата, както 

и на тези събирани по приложение №2 от Наредбата. Предвижданото повишение 

е средно с около 15% на таксите по чл. 20, ал.4, редове 21 и 23, и с 30 % на тези 

по Приложение № 2. С проекта не се предвижда повишаване на таксата за 

ползване на места върху които са организирани панаири, събори, празници базари 

и изложения на територията на селата в община Попово, отразена в чл. 20, ал. 4, 

ред 22. 

На следващо място се предлага промяна в таксите за свързани с 

публикуването на реклами и обяви в "Местен вестник" и неговото 

разпространение. Това е във връзка с повишаване на цената за отпечатване на в-к 

„Местен вестник“ като към този момент неговото отпечатване възлиза на по-

висока стойност от продажната му цена (цена за отпечатване – 0,407 лв., цена за 
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продажба – 0,33 лв.). По тази причина се налага изменението в цената на обявите, 

рекламите и  продажната цена на вестника. 

При определянето на новия размер водещи са принципите заложени в чл. 8, 

ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, съгласно които размера на таксите 

следва да бъде такъв, че да води до възстановяване на пълните разходи за 

общината, да създава, условия за разширяване и повишаване на качеството на 

услугите и постигане на по-голяма справедливост при определянето и 

заплащането им. 

Законово изискване за приемането на нормативни актове е провеждането на 

обществени консултации. Съгласно чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА при определени 

условия  срокът за тяхното провеждане може да бъде 14-дневен. В настоящия 

случай са налице условия, обосноваващи прилагане на кратък 14-дневен срок за 

провеждане на консултациите. Тези условия са свързани с необходимостта от 

осъществяване на организационните действия за провеждането на традиционния 

панаир. Необходимо е своевременно осигуряването на заплащането на актуалните 

такси за ползване на места - общинска собственост, върху които са организирани 

панаири, събори и празници на територията на Община Попово, като обикновено 

заплащането на тези такси започва месец преди провеждането на панаира. 

Промените в  таксите, свързани с "Местен вестник" също изискват по-кратки 

срокове за  приемането им, тъй като забавата води до загуби за бюджета. 

 

 

 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 общинския бюджет, които да покриват в пълна степен правените от 

община Попово разходи по осъществяване на съответните дейности и услуги. 
 

 

 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 в общинския бюджет от съответните такси с цел 

обезпечаване на разходите на общината, дори при липса на запълване на 

пълния капацитет на местата, определени за панаири, събори, празници 

базари и изложения; 

- Изравняване на приходите в общинския бюджет от такси за обяви и 

реклами в „Местен вестник” и такса за продажба на "Местен вестник", с 

разходите за неговото съставяне и отпечатване.  

  

 

 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! 

 

НАРЕДБА  ЗА  ИЗМЕНЕНИЕ  НА 

НАРЕДБА  НА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГР.  ПОПОВО  ЗА  

ОПРЕДЕЛЯНЕТО  И  АДМИНИСТРИРАНЕТО  НА  

МЕСТНИТЕ  ТАКСИ  И  ЦЕНИ  НА  УСЛУГИ  
 

(обн. на …….. на официалната страница на Община Попово) 

 

§ 1. Чл. 20, ал. 4, редове 21-23 се изменят и придобиват следния вид: 

21 За ползване на места 

върху които са 

организирани панаири, 

събори и празници, 

базари и изложения 

за града 3.60 лв.   

22 за селата 1.40 лв.   

23 за заведения за обществено 

хранене 

2.30 лв.   

 

§ 2. В приложение №1 "Списък с видовете услуги и цени за тях" редове № 90 и 91 се изменят и 

придобиват следния вид 

90 Обяви и реклами в „Местен вестник”: 
 
- пълноцветна на стр.1,4,5,8  
 
- черно-бяло /цвят/ на стр.2,3,6,7  
 
- малки обяви  
 
При пет последователни реклами 
последната е безплатна. Обявите и 
рекламите за благотворителни 
организации са безплатни 

 
 
1,10 лв./кв.см 
 
0,80 лв./кв.см.  
 
1,10 лв./бр. 

В цената не е 
включен ДДС 

91 Продажба на „Местен вестник”  
За продажба чрез разпространителската 
мрежа се ползва 20% отстъпка 

0,50 лв./бр. В цената не е 
включен ДДС 

 

 

§ 3. Приложение № 2 се изменя, както следва: 

Приложение №2 

 

Такса за ползване на места върху които са организирани панорами, стрелбища, 



моторни лодки, забави и други 

 

 

№ 
 

Вид забави и обекти 
Площ 
/кв.м./ 

Такса на 
ден /лв./ 

1 Детска люлка 27 26 

2 Голяма люлка синжир 50 65 

3 Стрелбище 10 16.90 

4 Детско влакче 40 35,10 

5 Влак Неси 200 115,70 

6 Паратропер 180 115,70 

7 Детски батут 30 33,80 

8 Люлка-лодка /гондола/ 100 91.30 

9 Авто скутер 288 139,10 

10 Надуваема пързалка 144 74,10 

11 Надуваема пързалка 40 33,80 

12 Балерина 180 115,70 

13 Центрофуга 180 115,70 

14 Детска люлка 6 14.30 

15 Виенско колело детско 4 11,70 

16 Виенско колело 50 84,50 

17 Силомер 1 3,90 

18 Електронни игри на монитор 1 3,12 

19 Детски коли с акумулатор 50 46,8 

23 Зоопарк 40 33,80 

24 Крем-памук, сок, каравана 3 9,36 

25 Сладолед 1 12,22 

26 Гофрети 3 9,36 

27 Бърза закуска 4 15.08 

28 Цирк 1 1.04 

 

 

Заключителни разпоредби 

§ 4. 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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