
                                                                  МОТИВИ 

за приемане 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 изменение и допълнение на Наредбата за 

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

на Община Айтос   

Общинска администрация е предприела действия по промяна на действащата 
Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.  

Промяната се състои в създаване на правила  за почасово отдаване под наем без тръжна 
процедура  на части от имоти, предоставени за управление на училища, детски градини 

и обслужващи звена. 
 В действащата Наредбата за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Айтос  не е регламентирана цена  за 
почасово  ползване на помещения   в училища, детски градини и обслужващи звена. С 

предлагания проект се допълва нормативния акт .  
Предлаганите изменения са свързани с предстоящото приемане на нов  чл.14, 

ал.2 от проекта на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинско имущество. 

Измененията и допълненията на Наредбата са  свързани със синхронизирането 
на създадените правила за почасово отдаване под наем на части от имоти, предоставени 

за управление на училища, детски градини и обслужващи звена за провеждане на извън 

учебни дейности, за  прилагането на  които е необходимо да бъде формирана  цена при 

ползване на части от имотите  за час в зависимост от вида на помещенията. 
 

2. Цели, които се поставят: Целта на проекта за изменение и допълнение на 
Наредбата е да се приведе подзаконов  нормативен акт в съответствие с друг такъв, в 
случая Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество и стопанисването им с грижата на добър стопанин. 

 

3. Финансови средства за прилагането на Наредба за изменение и допълнение 
на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Айтос не са необходими. Постигането на ефективно, 

планирано и в интерес на населението управление на общинската собственост е 
източник на допълнителни приходи. Предлаганият размер на цените е съобразен с 
механизма  за  формирането  му  въведен в чл. 48 от  действащата Наредба.    

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата: Регламентирането на 
справедлив метод за определяне размера на цената при почасово отдаване под наем на 
части от имоти, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи 

звена за провеждане на извън учебни дейности. Оптимално използване на общинската 
собственост и генериране на приходи на територията на общината. 

 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на 

Република България:  Предлаганият 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 е съобразен с нормативните актове от  по-висока степен, 

които от своя страна са в съответствие с Европейското законодателство. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ :  

ВАСИЛ ЕДРЕВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС   

 

 

 

 

 


