
 

МОТИВИ  

към 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 

 

 

1. ПРИЧИНИ, които налагат изменението в Наредбата за 

определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Айтос 

 
Таксата за битови отпадъци се заплаща за извършваните от общината 

услуги: събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, поддържане 

на териториите за обществено ползване.  

Съгласно чл. 7 ал. 1 от ЗМДТ  Местните такси се определят въз 

основа на необходимите материално-технически и административни 

разходи по предоставяне на услугата.  

Местните такси се събират от общинската администрация. 

Приходите от местни такси постъпват в бюджета на общината.  

Приходите трябва да покриват съответните разходи по 

предоставяне на услугата. 

 

На основание чл. 8 ал.1 от ЗМДТ Общинският съвет определя 

размера на таксите при спазване на следните принципи: 

1. възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне 

на услугата; 

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и 

повишаване на тяхното качество; 

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и 

заплащане на местните такси. 

 

Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на 

общината по предоставянето на определена услуга, когато общинският 

съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес. 

 

Съгласно чл. 8 ал. 4 от ЗМДТ в случаите, когато размерът на таксите 

не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на 

услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на 

общинските приходи.  
 

Разходите през 2020г. ще бъдат по-високи в сравнение с 2019г. в 

следните направления: 



- договор с изпълнител на услугата – от 624931лв. на 800420лв. 

(увеличение със 175489лв.) – нов договор; 

- отчисления и обезпечения по чл.64, 60 от ЗУО от 610000лв. на 

1002410лв. (увеличение с 392410лв.) – увеличен размер на отчисленията – 

от 57 на 95лв./тон, увеличено количество отпадъци; 

- увеличение на необходимите средства за: почистване на 

локални замърсявания от 65000лв. на 120000лв. (увеличение с 55000лв.); 

заплати и осигуровки от 177000лв. на 220000лв. (увеличение с 43000лв.); 

такса за обработка в депо Братово – от 193200лв. на 201795лв. (увеличение 

с 8595лв.); 

- разходи за издръжка на мобилен център за отпадъци и 

комбинирана машина – 10000лв. 

Така по обективни причини разходите за дейността през 2020г. 

ще нараснат с почти 685 хил. лв. През настоящата година общината ще 

изразходи и 407 хил. лв. собствени средства, което не може да си позволи 

през 2020г. 

При очаквани приходи тази година 1300 хил. лв. и очаквани 

разходи за 2020г.  – 2369 хил. лв. се налага увеличение на таксата с 80%. 

 

2. ЦЕЛИ, КОИТО СЕ ПОСТАВЯТ: 

Спазване на материалния закон – ЗМДТ и заложените в него 

принципи при определяне размера на таксите, а именно: възстановяване на 

пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, определяне на 

актуални такси за битовите отпадъци с цел повишаване на приходите от 

събраните такси, които да покриват разходите и така да бъдат приведени в 

съответствие приходите и разходите за извършваните от общината услуги 

по събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, поддържане на 

териториите за обществено ползване.  

 

2. ФИНАНСОВИ И ДРУГИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА  

ИЗМЕНЕНИЕТО НА УРЕДБАТА: 

За приемането и последващото прилагане на предложения проект за 

изменение на Наредбата не е необходимо разходване на бюджетни 

средства, тъй като за проекта не са необходими допълнителни финансови 

средства. 

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРИЛАГАНЕТО 



Спазване на материалния закон – Закон за местните данъци и такси 

/ЗМДТ/, реализиране на постъпления от местните такси битови отпадъци, с 

които да се покрият разходите на общината за извършваните услуги по 

събиране, транспортиране и третиране на отпадъците, поддържане на 

териториите за обществено ползване, с цел възстановяване на пълните 

разходи на общината по предоставяне на услугата. 

4. АНАЛИЗ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

Правното основание за приемане на изменението на Наредбата е чл. 

8 ал. 1 от ЗМДТ. 

Предлаганият проект е разработен в съответствие със Закона за 

местните данъци и такси. С него не се въвеждат норми от правото на 

Европейския съюз. Съдържанието -предлаганите промени в Наредбата не 

противоречат на норми от по-висока степен и на Европейското 

законодателство. 

Предлаганият проект е съобразен с нормативните актове от по-

висока степен (ЗОС, ЗМСМА, ЗНА, ГПК и АПК), които от своя страна са в 

съответствие с Европейското законодателство.  

На основание чл. 26 от ЗНА проекта на Наредбата и мотивите към 

него да се публикуват на интернет страницата на общината. 

 
 

 

ИЗГОТВИЛ 

ВАСИЛ ЕДРЕВ /П/ 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС 

   

 


