
Допълнение към Мотивите 

на проекта  на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и  цени на услуги на територията на община Айтос 

 

 

            В мотивите на публикуваният проект е отразено,  че една от основните причини 

налагащи  увеличението в размера на такса битови отпадъци  размера на  отчисленията, 

които всяка община прави  за  обезвреждане на отпадъци на регионално или общинско депо 

за неопасни отпадъци и на депа за строителни отпадъци, които съгласно  текста на чл. 20 

ал.1 т.”з”  на Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина  за изчисляване  и определяне 

размера на обезпеченията  и отчисленията изискани при депониране на отпадъци  е „ за 

2020г.  и  всяка следваща  са  в размер на  95 лв.”   

           В общинска администрация е постъпила  от  информация от Националното сдружение 

на общините,  според която  са постигнати договорености на национално ниво, да  бъдат 

направени изменения  в  цитираната  Наредба № 7/2013г. на МОСВ, като досегашният текст 

на чл. 20 ал.1 буква .”з”  ще  придобие следната редакция „за 2020 г. – 69 лв., за 2021 – 82 лв. 

и за 2022 – 95 лв.” 

           С оглед спазване на основният принцип предвиден в ЗМДТ, че месните такси се 

определят въз основа на необходимите материално технически и административни разходи 

по предоставяне на услугата, като вносител на проекта  на Наредба  за изменение и 

допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и  цени на 

услуги на територията на община Айтос  е направена корекция в публикуваният  проект.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коригиран  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата  за 

определяне и администриране на местните такси и  цени на услуги на територията на 

община Айтос 

 

 

§ 1. В Глава ІІ  Местни такси, Раздел І Такса битови отпадъци, в 

член 16б се  правят следните изменения: 

1. В чл. 16б., ал.1, т.1. текстът  "2,76 /две цяло и седемдесет и шест/" 

се заменя с текста "4,56 /четири цяло и петдесет и шест/". 

2. В чл. 16б., ал.1, т.1.1. текстът "0,83 /нула цяло и осемдесет и три/" 

се заменя с текста "1,37 /едно цяло и тридесет и седем/". 

3. В чл. 16б., ал.1, т.1.2. текстът "0,55 /нула цяло и петдесет и пет/" се 

заменя с текста "0,91 /нула цяло и деветдесет и едно/".   

4. В чл. 16б., ал.1, т.1.3. текстът "1,38 /едно цяло и тридесет и осем/" 

се заменя с текста "2,28 /две цяло и двадесет и осем/". 

5. В чл. 16б., ал.1, т.2.1. текстът "12 /дванадесет/" се заменя с текста 

"19,80 /деветнадесет цяло и осемдесет/". 

6. В чл. 16б., ал.1, т.2.1.1. текстът "3,6 /три цяло и шест/" се заменя с 

текста "5,94 /пет цяло и деветдесет и четири/". 

7. В чл. 16б., ал.1, т.2.1.2. текстът "2,4 /две цяло и четири/" се заменя с 

текста "3,96 /три цяло и деветдесет и шест/". 

8. В чл. 16б., ал.1, т.2.1.3. текстът "6,00 /шест/ се заменя с текста "9,90 

/девет цяло и деветдесет/". 

9. В чл. 16б., ал.1, т.2.2. текстът "5,52 /пет цяло и петдесет и две/" се 

заменя с текста "9,11 /девет цяло и единадесет/". 

10. В чл. 16б., ал.1, т.2.2.1. текстът "1,66 /едно цяло и шестдесет и 

шест/" се заменя с текста "2,74 /две цяло и седемдесет и четири/". 

11. В чл. 16б., ал.1, т.2.2.2. текстът "1,1 /едно цяло и едно/" се заменя 

с текста "1,81 /едно цяло и осемдесет и едно/". 

12. В чл. 16б., ал.1, т.2.2.3. текстът "2,76 /две цяло и седемдесет и 

шест/" се заменя с текста "4,56 /четири цяло и петдесет и шест/". 

13. В чл. 16б., ал.1, т.3. текстът "510,00 /петстотин и десет/" се заменя 

с текста "842,00 /осемстотин четиридесет и две/". 

14. В чл. 16б., ал.2, т.1.1. текстът "13,2 /тринадесет цяло и две/" се 

заменя с текста "21,78 /двадесет и едно цяло и седемдесет и осем/". 

15. В чл. 16б., ал.2, т.1.1.1. текстът "3,96 /три цяло и деветдесет и 

шест/" се заменя с текста "6,53 /шест цяло и петдесет и три/". 

16. В чл. 16б., ал.2, т.1.1.2. текстът "2,64 /две цяло и шестдесет и 

четири/" се заменя с текста "4,36 /четири цяло и тридесет и шест/". 

17. В чл. 16б., ал.2, т.1.1.3. текстът "6,6 /шест цяло и шест/" се заменя 

с текста "10,89 /десет цяло и осемдесет и девет/". 

18. В чл. 16б., ал.2, т.1.2. текстът "12 /дванадесет/" се заменя с текста 

"19,80 /деветнадесет цяло и осемдесет/". 



19. В чл. 16б., ал.2, т.1.2.1. текстът "3,6/три цяло и шест/" се заменя с 

текста "5,94 /пет цяло и деветдесет и четири/". 

20. В чл. 16б., ал.2, т.1.2.2. текстът "2,4 /две цяло и четири/" се заменя 

с текста "3,96 /три цяло и деветдесет и шест/". 

21. В чл. 16б., ал.2, т.1.2.3. текстът "6,00 /шест/" се заменя с текста 

"9,90 /девет цяло и деветдесет/". 

22. В чл. 16б., ал.2, т.2.1. текстът "6,6 /шест цяло и шест/" се заменя с 

текста "10,89 /десет цяло и осемдесет и девет/". 

23. В чл. 16б., ал.2, т.2.1.1. текстът "1,98 /едно цяло и деветдесет и 

осем/" се заменя с текста "3,26 /три цяло и двадесет и шест/". 

24. В чл. 16б., ал.2, т.2.1.2. текстът "1,32 /едно цяло и тридесет и две/" 

се заменя с текста "2,18 /две цяло и осемнадесет/". 

25. В чл. 16б., ал.2, т.2.1.3. текстът "3,3 /три цяло и три/" се заменя с 

текста "5,45 /пет цяло и четиридесет и пет/". 

26. В чл. 16б., ал.2, т.2.2. текстът "12 /дванадесет/" се заменя с текста 

"19,80 /деветнадесет цяло и осемдесет /". 

27. В чл. 16б., ал.2, т.2.2.1. текстът "3,6/три цяло и шест/" се заменя с 

текста "5,94 /пет цяло и деветдесет и четири/". 

28. В чл. 16б., ал.2, т..2.2.2. текстът "2,4 /две цяло и четири/" се заменя 

с текста "3,96 /три цяло и деветдесет и шест/". 

29. В чл. 16б., ал.2, т.2.2.3. текстът "6,00 /шест/" се заменя с текста 

"9,90 /девет цяло и деветдесет/". 

30. В чл. 16б., ал.2, т.3. текстът "510,00 /петстотин и десет/" се заменя 

с текста "842,00 /осемстотин четиридесет и две/". 

§2. Заключителни разпоредби: Наредбата за изменение и допълнение 

на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Айтос  приети с решение ...................... на 

общински съвет Айтос, влиза в сила от 01.01.2020г.   
                  
 
 

 

ИЗГОТВИЛ  

ВАСИЛ ЕДРЕВ/п/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС  

 

 

 

 

 

 

  

 


