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    На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 

11.03.2013г.,  за предложения и становища по настоящия проект на Наредба за 

изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни 

такси и цени на услуги на територията на община Айтос. Предложения могат да 

бъдат депозирани в Община Айтос - Центъра за услуги и информация на 

гражданите – гр.Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3. 

  

 

I В Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Айтос, се правят следните изменения и допълнения:. 

 

 §1. чл.53 1. Публикации във вестник „Народен приятел”, придобива следната 

редакция: 

-  една цяла цветна вестникарска страница -  І-ва и ІV-та - 200,00 лв. без ДДС 

-  една цяла вътрешна вестникарска страница- черно- бяла - 150,00 лв. без ДДС 

-  цветна ½  І-ва и ІV-та  вестникарска страница- 120,00 лв. без ДДС 

-  черно- бяла ½  - вътрешна вестникарска страница- 100,00 лв. без ДДС 

 

2. Обяви и съобщения в местния вестник 

      -  малки обяви - безплатни за гражданите 

      -  обяви и съобщения за ЮЛ и политически партии - 0,30 лв. на дума без ДДС 

      -  съобщение за граждани – 0,20 лв на дума без ДДС 

 

3. Отпечатване на реклама в местния вестник 

      -  черно- бяло рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и политически партии- 100 

кв.см.- 30,00 лв. без ДДС. 

      -  цветно рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и политически партии - 100 кв. см.- 

60,00 лв. без ДДС 

      -  рекламна снимка - цветна с текст до 5 реда- 10,00 лв. без ДДС 

      -  рекламна снимка - черно - бяла с текст до 5 реда- 6,00 лв. без ДДС 

 

4. Реклама в местния радиовъзел 

      -  излъчване на готов рекламен клип- 10,00 лв. без ДДС 

      -  изработка на музикален клип- 20,00 лв. без ДДС 

      -  излъчване на рекламен материал - до 10 машинописни реда реда /1 минута/- 10,00 

лв. без ДДС и от 10 до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/- 30,00 лв. без ДДС 

    За над 5 рекламни излъчвания в местния радиовъзел се предлага отстъпка от 5 % от 

посочените цени: 

-  рекламни интервюта и репортажи – до 30 м. реда /3 минути/- 30,00 лв. без ДДС 

 

5. Обяви и съобщения в местния радиовъзел  



       -  до 2 м. реда- 2,00 лв. без ДДС 

       -  до 10 м. реда /1 минута/- 5,00 лв. без ДДС 

       -  до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/- 20,00 лв. без ДСС 

За над 5 излъчвания на обяви и съобщения в местния радиовъзел се предвижда 

отстъпка от 5 % от посочените цени. 

 

6. Музикални поздрави в местния радиовъзел – 2,00 лв. без ДДС 

 

7. Изявления в местния радиовъзел но политически партии и коалиции: 

       -  до 10 м. реда /1 минута/- 10,00 лв.без ДДС 

       -  до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/- 20,00 лв. без ДДС 

 

§2 В чл.39 в ал.2 текстът „т.2” се заменя с „т.1 от чл.38”. 

§3 чл.39, ал.3 се отменя; 

§4 досегашна  ал.4 на чл.39 става „ал.3”. 

 

 II Наредбата влиза в сила от деня на публикуването й във вестник „Народен 

приятел 

 

                               

                                   МОТИВИ за внасяне на проекта за изменение  
 

 

По отношение на необходимостта от актуализиране на цените за 

публикуване и излъчване на информация в общинския вестник „народен 

приятел” и общинско радио „Айтос” 

Цените за публикуване и излъчване на информационни материали, обяви, 

реклами и съобщения в общинските медии – вестник „Народен приятел” и Радио 

„Айтос” са приети с Решение на Общински съвет – Айтос №416/26.02.2003 година, 

Изм. с Решение №237/27.05.2009 година на Общински съвет – Айтос.  

Последните промени на цените в Наредбата през 2009 година, ал.18 т.1 - 

„Публикации във вестник „Народен приятел” и т. 4. - Реклама в Радио „Айтос” са 

отпреди близо 4 години.  

С цел актуализирането им и повече приходи, с които да се покриват част от 

разходите за общинските медии, Общинска администрация – Айтос предлага промени в 

тарифата за заплащане на публикациите във вестник „Народен приятел” и излъчванията 

по Радио „Айтос” в ал. 18 т.1-7 от Наредбата. 

  

По отношение на извършваните поправки в чл.39,  

Същите се налагат поради допусната техническа грешка при оформяне на 

редакцията на текста, приет с Решение 202/23.11.2012г., отразен в Протокол № 14 и с 

цел коректно изписване на разпоредбите за точно прилагане на вече приетите 

изменения в посочения текст. 


