
Проект на  

Наредба за  допълнение на Наредбата  за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Айтос, 
(приета с решение № №416/26.02.2003г.,пр.№43, в сила от 18.03.2003 г.; Изм. с реш.№486, 

№487, №488 /23.09.2003г., пр.№49; Изм. с реш.№11, №12, №13/19.12.2003 г., пр.№3; Изм. с 

реш.№30/10.02.2004г., пр.№4; Изм. с реш.№73/19.05.2004г., пр.№7; Изм. с реш.№94/02.07.2004, 

пр.№9; Изм. с реш. №177, №179/27.01.2005г., пр.№15; Изм. с реш.№252/28.05.2005 г., пр.№22; 

Изм. с реш.№304/06.12.2005 г., пр.№28; Изм. с реш.№317/22.12.2005 г., пр.№29; Изм. с 

реш.№329, №330/25.01.2006г., пр.№30; Изм. с реш.№360/31.03.2006 г., пр.№32; Изм. с 

реш.№373, №374/27.04.2006 г., пр.№33; Изм. с реш. №438/27.09.2006г., пр.№37; Изм. с 

реш.№469, №470, №471/29.11.2006 г., пр.№39; Изм. с реш. №484/22.12.2006 г., пр.№40; Изм. с 

реш.№496/31.01.2007 г., пр.№41; Изм. с реш. №515/29.03.2007 г., пр.№43; Изм. с 

реш.№539/10.07.2007 г., пр.№46/; Изм. с реш. №24/13.02.2008 г., пр.№6/; Изм. с реш.№45; 46; 

47/26.03.2008 г., пр.№8; Изм. с реш.№92/09.07.2008 г., пр.№12; Изм. с реш.№110/03.09.2008 г., 

пр.№13; Изм. с реш.№129/09.10.2008 г., пр.№14, ; Изм. с реш.№151/11.12.2008 г., пр.№16; Изм. 

с реш.№165, №171/28.01.2009 г., пр.№17; Изм. с реш.№197/27.02.2009 г., пр.№19; Изм. с 

реш.№208/09.04.2009 г., пр.№20; Изм. с реш.№237/27.05.2009 г., пр.№22; Изм. с 

реш.№327/21.10.2009 г., пр.№25; Изм. с реш.№373/19.12.2009 г., пр.№27; Изм. с реш. 

№452/24.06.2010г., пр.№32; Изм. и доп. с реш.№488/05.10.2010 г., пр.№34; Изм. с 

реш.№550/18.02.2011г., пр.№39; Изм. с реш.№562/30.03.2011 г., пр.№40; Изм. с 

реш.№615/04.08.2011 г., пр.№43; Изм. и доп. с реш.№17/21.12.2011 г., пр.№3; Изм. с 

реш.№55/20.02.2012 г., пр.№5; Изм. и доп. с реш.№202/23.11.2012 г., пр.№14; Изм. и доп. с 

реш.№228/18.12.2012 г., пр.№15; Изм. и доп. с реш.№279/27.03.2013 г., пр.№18; Изм. и доп. с 

реш.№303/25.04.2013 г., пр.№19; Изм. и доп. с реш.№357/24.07.2013 г., пр.№22; Изм. и доп. с 

реш.№422/28.11.2013 г., пр.№28; Отм. с реш.№15285/16.12.2014 г. на Върх.адм.съд – София, 

само в частта на чл.16, чл.16а, чл.16б и приложения № 1,2 и 3 от Наредбата, приети с §2, §3, §4, 

§5, §6 и §7 по реш.№357/24.07.2013 г. на ОбС-Айтос; Изм. и доп. с реш.№661/18.12.2014 г., 

пр.№44; Изм. с реш.№678/27.01.2015 г., пр.№45; Изм. и доп. с реш. №705/ 11.02.2015 г., 

пр.№46; Изм. и доп. с реш.№764/27.05.2015 г., пр.№50; Изм. и доп. с реш.№785/24.06.2015 г., 

пр.№51; Изм. и доп. с реш.№164/26.07.2016 г., пр.№10, в сила от 18.08.2016 г.; Отм. с реш. № 

1304/06.07.2016 г. на Адм. съд Бургас в частта на чл.38, т.27, т.27.1., т.27.2., т.27.3., т.27.4., 

публ. и в сила от 18.08.2016 г.; Изм. с реш.№211/25.10.2016 г., пр.№13, публ. –в.”НП”, бр.76 от 

2016 г., в сила от 17.11.2016 г. Изм. с реш.№278/27.02.2017 г., пр.№17, публ. –в.”НП”, бр.109 от 

2017 г., в сила от 20.03.2017 г.; Изм. с реш.№347/28.07.2017 г., пр.№22, публ. –в.”НП”, бр.146 

от 2017 г., в сила от 31.08.2017 г. Отм. с реш. № 1962/ 17.11.2017 г. на Адм. съд Бургас по адм. 

дело №2219/2017, чл.41, т.3, т.4, т.9, т.10, т.11 и т.12, публ. във в.”НП”, бр. 172 от 2017 г. и е в 

сила от 18.12.2017 г.; Изм. с реш.№401/29.11.2017 г., пр.№26, публ. –в.”НП”, бр.173 от 2017 г., 

в сила от 01.01.2018 г. Изм. с реш.№443/28.02.2018 г., пр.№29, публ. –в.”НП”, бр.196 от 2018 г., 

в сила от 26.03.2018 г. Изм. с реш.№480/26.04.2018 г., пр.№31, публ. –в.”НП”, бр.210 от 2018 г., 

в сила от 21.05.2018 г.; Реш. № 951/14.05.2018 г. на Адм. съд Бургас, по адм. дело №369/2018, 

обявява за нищожна разпоредбата на чл.15, ал.2, публ. –в.”НП”, бр.219/21.06.2018 г., в сила от 

21.06.2018 г.; Отм. разпоредби, съгласно съдебно решение №13928/ 14.11.2018 г. на ВАС на РБ 

по адм.д. №9110/2017 г. и съдебно решение №1087/16.06.2017 г. на АС Бургас по адм.д.№ 

654/2017 г., публ. –в.”НП”, бр.260/10.12.2018 г., в сила от 10.12.2018 г.; Отм. с реш. №2419/ 

19.12.2018 г. на Адм. съд Бургас по адм. дело №2908/2018, чл.22, ал.1, в частта му от 2 

изречение първо, от второ, от т.3 и от т.4, публ. във в.”НП”, бр. 281 от 2019г., в сила от 

07.03.2019 г. Изм. с реш.№14/20.12.2019 г., пр.№3, публ. –в.”НП”, бр.359/24.01.2020 г., в сила 

от 01.01.2020 г , ) 

 

 § 1. В „Преходни и заключителни разпоредби“ се създава нова преходна 

разпоредба със следното съдържание:  

 „За 2020 г. отстъпка 5 на сто се прави на лицата, предплатили до 30 юни таксата 

за битови отпадъци за цялата година.“ 


