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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 155 
 

по Протокол  № 16 / 25.02.2021 г. 
 

 

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

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. 

 
 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – кмет на Община Попово 

  

 

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, Общинският съвет 

 
 

РЕШИ 
 

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: 
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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. 

 

 

 

 

 

Гласували:   за -  28   ;  против - 0   ;   въздържали се –  0   ; 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


