
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 204 

 

 
  По Докладна записка с вх.№348/10.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община 

Айтос, относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне 

размера на местните данъци на територията на Община Айтос 
   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА,  във връзка с чл.1, ал.2 от ЗМДТ,  

 

Р Е Ш И : 

 

 І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци  на територията на община Айтос, както следва: 

 

 §1. В чл.2 се създава нова т.8: „8. Данък върху таксиметров превоз на пътници“.  

 

 §2. В глава втора се създава нов Раздел VII „Данък върху таксиметров превоз на 

пътници“, както следва: 

 

Раздел VII 

Данък върху таксиметров превоз на пътници 

 

 Чл.60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък 

върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по 

таксиметров превоз на пътници. 

 (2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на 

Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от 

ЗМДТ.  

 (3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи 

удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна 

агенция „Автомобилна администрация“, и разрешение за извършване на таксиметров превоз 

на пътници, издадено от Кмета на община Айтос по Закона за автомобилните превози. 

 

 Чл.61. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за 

община Айтос за съответната година е в размер на 400 лв.  



 (2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно 

задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за 

извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 (3) Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров 

превоз на пътници за съответната година в срок до 31 октомври на предходната година. 

 (4) Когато размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната 

година не е определен в срока по ал.3, данъкът се събира на базата на действащия размер за 

предходната година.  

 

 Чл.62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за 

автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец, 

утвърден от Министъра на финансите за дължимия данък в отдел „Местни данъци и такси” 

в община Айтос. 

 (2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с 

определянето на данъка.  

 (3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в 

обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от 

настъпването на съответното обстоятелство.  

 (4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се 

подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на 

прехвърлянето в Търговския регистър. 

 

 Чл.63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на 

община Айтос, ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено за нейната територия. 

 

 Чл.64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е 

издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по 

следната формула: 

 

    ДДТГ = ГДТПП x БМ 

 ---------------------------------------------------- , където 

                    12 

 

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметровпревоз на пътници за текущата година; 

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 

61, ал.1; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници. 

 

 (2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на 

пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се 

възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула: 

 

    НВДТПП = ПГДТПП х БМ 

 -  ------------------------------------------------------------         , където 

                       12 

 



НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на 

пътници за текущата година; 

ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за 

текущата година; 

БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на 

разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.  

 

 Чл.65. Данъкът по чл. 61, ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение 

по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози. 

 

 Чл.66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено 

искане на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“ 

 

 §3. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 11: 

 „§11. За 2017г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите 

превози по глава втора, раздел VII до 30 септември 2016г.“ 

 

 §4. В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 12: 

      „§12. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци на територията на Община Айтос, приета с Решение № 204/28.09.2016 г. на 

Общински съвет Айтос, влиза в сила от 01.01.2017 г.” 

 

 ІІ. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на 

местните данъци  на територията на община Айтос, приета с Решение № 204/28.09.2016 г. на 

Общински съвет Айтос, влиза в сила от 01.01.2017 г. След приемането й същата да се 

публикува във вестник „Народен приятел”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 27 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

1 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.1. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 

 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

№ 205 

 

 
  По Докладна записка с вх.№351/13.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община 

Айтос, относно обявяване на имот № 000111, с площ от 2,001 дка, находящ се в  землището 

на с.Караново, община Айтос, категория – девета, с начин на трайно ползване „друга 

селскостопанска територия” за частна общинска собственост  и  приемане на  решение  за  

разпореждане 
   

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

Предвид Решение №726 от 24.03.2015 год. на ОбС Айтос, обективирано в Протокол 

№48, т.15 от ДР и на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1, чл.8, ал.9,  

във вр. чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.45, 

ал.1, във връзка с чл.54 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество,  

Р Е Ш И : 

 

І. Обявява имот № 000111, с площ от 2,001 дка, находящ се в землището на 

с.Караново, община Айтос, категория – девета, с начин на трайно ползване „друга 

селскостопанска територия”, при  граници:  имот №000122 и имот №000134 за частна 

общинска собственост. 

1. Възлага на Кмета на Община Айтос да предприеме всички необходими действия, 

свързани с обявяването на имота за частна общинска собственост.  

ІІ. След влизане в сила на решението по т.І дава съгласие и включва в Годишна 

програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2016 г. в раздел 

II, В, т.3  следния имот: Имот № 000111, с площ от 2,001 дка, находящ се в  землището на 

с.Караново, община Айтос, категория – девета, с начин на трайно ползване „друга 

селскостопанска територия” . 

1. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване  на 

имот № 000111, с площ от 2,001 дка, находящ се в  землището на с.Караново, община Айтос, 

категория – девета, с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия”, при  

граници:  имот № 000122 и имот №000134, с начална тръжна цена 1901,00 лв./хиляда 

деветстотин и един лева/. 

2. Възлага на Кмета на Община Айтос да организира процедурата по продажбата на 

имота и  да сключи договор за разпореждане със спечелилия участник. 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 26 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.4. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 206 

 

 
  По Докладна записка с вх.№352/13.09.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 

община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо 

лице в УПИ Х-156,157, кв.20 по плана на с.Дрянковец, община Айтос 

 
   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 
 

 

 

 На основание  чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал.3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с  общинско имущество в Община Айтос,  

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна и от друга 

съсобственика Диян Атанасов Желязков, чрез продажба частта на общината, 

представляваща  12/1393 кв.м ид.ч. (дванадесет квадратни метра идеална част) от УПИ Х-

156,157 (урегулиран поземлен имот десети за сто петдесет и шести, сто петдесет и седми), 

целият имот с площ 1393 кв.м (хиляда триста деветдесет и три квадратни метра) в кв.20 

(квартал двадесети) по плана на с.Дрянковец, община Айтос, отреден за „Индивидуално 

жилищно строителство”, при граници за целия имот: североизток – УПИ ІІ-154 в кв.20, 

изток – УПИ ІХ-154 в кв.20, юг – Улица, северозапад – УПИ І-155 в кв.20, на цена 190,00 лв. 

(сто и деветдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост 

№4344/26.08.2016г.  

 2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на 

съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот. 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 25 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.5. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 207 

 

 
  По Докладна записка с вх.№353/13.09.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 

община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо 

лице в УПИ Х-11, кв.3 по плана на с.Лясково, община Айтос 

 
   

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал.3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,  

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна  и от друга 

съсобственика Снежана Иванова Русева, чрез пълномощник Гинка Костова Атанасова, 

съгласно пълномощно с рег.№4864/2016г. на нотариус в район гр.Айтос, рег.№324 на 

Нотариалната камара, чрез продажба частта на общината, представляваща  37/531 кв.м ид.ч. 

(тридесет и седем квадратни метра идеална част) от УПИ Х-11 (урегулиран поземлен имот 

десети за единадесети), целият имот с площ 531 кв.м (петстотин тридесет и един квадратни 

метра) в кв.3 (квартал трети) по плана на с.Лясково, община Айтос, отреден за 

„Индивидуално жилищно строителство”, при граници за целия имот: север – УПИ ІІІ-11 в 

кв.3, изток – Улица, юг – УПИ ІХ-11 в кв.3, запад – УПИ ІІ-10 в кв.3, на цена 670,00 лв. 

(шестстотин и седемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт за частна общинска собственост 

№4345/26.08.2016г.  

 2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на 

съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот. 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 26 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.6. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 208 

 

 
  По Докладна записка с вх.№354/13.09.2016 г. от Мариана Димова – зам.кмет на 

община Айтос, относно прекратяване на съсобственост между Община  Айтос и физическо 

лице в УПИ VІІІ-216, кв.18 по плана на с.Съдиево, община Айтос 
   

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и чл.36, ал.1, т. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, във 

връзка с чл.50, ал.1, т.2 и ал.3 и чл.54 от Наредба за реда за придобиване, управление и  

разпореждане с общинско имущество в Община Айтос,  

 

Р Е Ш И : 

 

 1. Да се прекрати съсобствеността между Община Айтос, от една страна  и от друга 

съсобственика Велико Емануилов Георгиев, чрез продажба частта на общината, 

представляваща  25/570 кв.м ид.ч. (двадесет и пет квадратни метра идеална част) от УПИ 

VІІІ-216 (урегулиран поземлен имот осми за двеста и шестнадесети), целият имот с площ 

570 кв.м (петстотин и седемдесет квадратни метра) в кв.18 (квартал осемнадесети) по плана 

на с.Съдиево, община Айтос, отреден за „Индивидуално жилищно строителство”, при 

граници за целия имот: север – УПИ VІ-216 в кв.18, изток – УПИ V-215 в кв.18, юг – Улица, 

запад – Улица, на цена 670,00 лв. (шестстотин и седемдесет лева), без ДДС, актувана с Акт 

за частна общинска собственост №4348/31.08.2016г.  

 2. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по прекратяването на 

съсобствеността в упоменатия в т. 1 урегулиран поземлен имот. 

 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 26 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.7. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 

 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 209 

 

 
  По Докладна записка с вх.№350/13.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община 

Айтос, относно продажба на имот № 373, с площ от 1039 кв.м.,  находящ се в  землището на  

гр. Айтос, местност „Набожната къща”, на собственик на законно построена сграда 
   

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.8, ал.9, чл.35, ал.3, във връзка с чл.41, ал.2 от Закон за общинската 

собственост, чл.46, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.54 от Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество,  

 

Р Е Ш И : 

 

1. Включва към раздел ІІ В, т.2 от Програмата за управление и разпореждане с    

имотите – общинска собственост в Община Айтос през 2016 година недвижим имот -  

частна общинска собственост, представляващ ПИ № 373, с площ от 1,039 дка, находящ се в 

землището на гр. Айтос, м. „Набожната къща”. 

2. Да се извърши продажба на ПИ № 373 с площ от 1,039 дка, находящ се  в 

землището на гр.Айтос, местност „Набожната къща”, четвърта категория , актуван с АОС № 

4277/17.05.2016г.,  с граници на имота: ПИ № 367, ПИ № 372, ПИ № 455, ПИ № 374 на цена 

определена от независим оценител в размер на 2094,00 /две хиляди деветдесет и четири 

лева/ лв., на Петър Божилов Божилов - собственик на законно построена сграда. 

3. Възлага на Кмета на Общината да организира процедурата по продажба на имота и 

сключването на договор. 

 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 23 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.8. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 

 

 

 



О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С 

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

 

 

№ 210 

 

 
  По Предложение с вх.№367/27.09.2016 г. от Васил Едрев – кмет на община Айтос, 

относно даване на съгласие за участие на Община Айтос в Учредителен Комитет /УК/, за 

създаване на Организация за управление на туристически район /ОУТР/ на територията на 

Бургаски черноморски туристически район /БЧТР/, последният определен съгласно Заповед 

на Министерството на туризма № Т-РД-14-63/15.05.2015г., обн., ДВ, бр.56/24.07.2015г., 

допълнена със Заповед № Т-РД-14-159/26.10.2015г., обн., ДВ, бр.94/14.12.2015г.  

   

 

 

 Общинският съвет – гр. Айтос, 

 
 

 На основание чл.21, ал.1, т.15 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.17 и сл. от Закона за туризма,  
 

 

Р Е Ш И : 

 

І. Дава съгласие община Айтос да  вземе участие  в Учредителен комитет за 

създаване на Организация за управление на туристически район на територията на Бургаски 

черноморски туристически район.  

 

II. Определя Васил Едрев - кмет на Община Айтос, а в случай, че същият отсъства 

определя Мариана Димова - Заместник-кмет при Община Айтос за представител на 

общината в Учредителният комитет за създаване на Организация за управление на 

туристически район на територията на Бургаски черноморски туристически район.   

 

III. Делегира правомощия на Кмета на Община Айтос да предприеме необходимите 

фактически и законови действия в изпълнение на настоящите решения. 

 

 

 

 

Решението е гласувано в заседание на                      ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС: 

ОбС, с 27 гласа ”за”,  0 „против”  и                                                       /п/ 

0 „въз.се”, проведено на  28.09.2016 г.,                                 КРАСИМИР ЕНЧЕВ                              

Протокол   №  12,  т.9. от  ДР  

ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:…………………… 

/Стелиана Николова – главен специалист “АТООС”/ 

 

 


