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ПриятеЛ
Издание на Община Айтос Вестникът е основан на 14 април 1924 година

народен
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Предколедно, рано сутрин-
та на 23 декември Слави Па-
чалов, зам.-министър на здра-
веопазването, влезе в COVID-
отделението на „МБАЛ Айтос“ 
ЕООД. По думите му, „за да 
събере впечатления за оси-
гуреността с предпазни сред-
ства и апаратура”. „Моят ре-
сор в МЗ е „Лични предпазни 
средства”. Една от целите ми 
да съм тук, е да разбера дали 
колегите имат лични предпаз-
ни средства и каква е проце-
дурата по ползването на мно-
гократните облекла. И в също-
то време, за да предоставя на 
МБАЛ-Айтос два кислородни 
концентратора за нуждите на 
лечебното заведение. Това е 
и основната цел на посеще-
нието ми в Айтос”, каза за НП 
зам.-министър Пачалов.

 Голямата цел на визитата 
беше доставката на два чисто 
нови американски кислородни 
концентратора, които Минис-

терството на здравеопазване-
то предостави предколедно на 
айтоската болница. Зам.-кме-
тът на община Айтос Мариана 
Димова пристигна в болница-
та, за да посрещне зам.-ми-
нистъра, който пък лично пре-
несе пакетите с новите апара-
ти до входа на COVID-отделе-
нието. Зам.-кмет и зам.-минис-
тър разопаковаха ценните ус-
тройства за обдишване и сим-
волично залепиха инвентари-
зационните им номера - като 
знак, че вече са собственост 
на айтоския стационар.

Новите устройства бяха пре-
дадени на управителя на МБАЛ 
Айтос д-р Паруш Парушев. С 
двата новопристигнали кон-
центратора общият брой на 
кислородните апарати в от-
делението се закръгля на 10. 
Зам.-министър Пачалов обяс-
ни, че те в голяма степен ре-
шават проблема с бързото из-
черпване на кислорода в кис-
лородни бутилки, тъй като при-
емат кислород от въздуха.

Зам.-министърът потвърди 
още, че всяка заявка на бол-
ницата се изпълнява чрез РЗИ. 
МБАЛ-Айтос съвсем скоро е 
получила друга пратка от МЗ 
- с гащеризони за многократ-

на употреба, маски, ръкавици 
и всички останали предпазни 
средства за лекарите и персо-
нала. Предстои в самото нача-
ло на новата година стациона-
рът да получи още спирт, де-
зинфектанти, калцуни и всич-
ко, от което има нужда. От пре-
структурирането на Вътрешно 
в COVID-отделение досега ай-
тоската болница е получила и 
около 300 л спирт от МЗ. Кме-
тът пък лично осигурил 100 л 
гориво - каза управителят д-р 
Парушев. 

Стана ясно още, че не тряб-
ва да се подценява реално 
съществуващата опасност от 
разпространението на хепатит 
тази есен и че болницата губи 
пациенти с други заболявания, 
заради това, че лекува COVID. 
Но пък не са малко COVID па-
циентите от други общини, кои-
то предпочитат айтоската бол-
ница пред големите. Според 
зам.-министъра, “има няколко 
важни неща, които са водещи 
в тази ситуация - редовните за-
плати, условията на труд и от-
ношението на медици и паци-
енти“. Айтоските медици полу-
чават редовно заплати, вклю-
чително и 13-а, както и бону-
си. Условията на труд са до-

бри, но над всичко стои отно-
шението към пациентите - ос-
новната причина отделението 
да е сред предпочитаните. На 
23 декември в COVID-отделе-
нието имаше 13 пациенти, ден 

по-рано са били 20, но са из-
писани, научи НП от тл. мед. 
сестра Мария Иванова. 

Констатациите на зам.-ми-
нистър Пачалов бяха, че бол-
ницата в Айтос има всичко, ко-

ето й е необходимо. А що се от-
нася до отпуснатите от Прави-
телството 184 млн. лв. за здра-
веопазване, в т.ч. 45 млн. лв. 
за болниците - парите не се 
предоставят кеш, а се заку-

пува нужното и се предоста-
вя там, където има необходи-
мост. „Това, което колегите 
са заявили, им е предоставя-
но регулярно. Редовно правим 
справки от какво имат нужда 
и им го осигуряваме централи-
зирано”, каза Пачалов.

Ремдесивирът не е панацея 
за лечението на COVID-19, еди-
нодушни бяха зам.-министърът 
и медиците. А на въпроса на 
НП ще стигне ли закупеният 
със средствата, отпуснати от 
правителството ремдесивир 
до болницата в Айтос, зам-ми-
нистърът отговори: «Той стига 
- има процедура, по която ле-
карствата, определени за ле-
чение, се заявяват от леку-
ващите лекари, през РЗИ, до 
Министерството на здравео-
пазването. Има процедура, по 
която се доставят, така че ле-
карства налични има. И както 
министър-председателят и ми-
нистърът на здравеопазването 
многократно показаха - скла-
довете са пълни с необходими-
те лекарства“.

Зам.-министърът призна, 
че от 6-7 часа сутринта тръгва 
на обиколки. Целта е искани-
ята и на малките, и на големи-
те болници да бъдат чути. „От-
както съм зам.-министър, про-
верявам всички - и малки бол-
ници, и такива в по-отдалечени 
места. Така че здравеопазва-
нето да е еднакво достъпно до 
всички български граждани и 
да е еднакво качествено”, каза 
в Айтос Пачалов.

На въпроса на НП - да очак-
ваме ли още „подаръци“ за ай-
тоската болница, Пачалов по-
лушеговито потвърди, че МЗ 
редовно прави „подаръци“. 
“Ето тук е колегата от РЗИ - 
той да ви покани на 5-6 яну-
ари, за да видите как отново 
ще дойде поредният бус с „по-
даръци“. Що се отнася до вак-
сините - те са шанс за всички 
нас. Имам желание да се вак-
синирам веднага след минис-
тър Ангелов”, каза на тръгване 
зам.-министър Пачалов.

НП

Скъпи айтозлии,
Пожелавам Ви оптимизъм и вяра в 

доброто през новата година! 
Бъдете здрави - всичко друго се постига  

с много труд и упоритост!
Сигурен съм, че по-добрите  

дни предстоят!
За много години!

Васил Едрев - кмет на община Айтос

МБАЛ-Айтос получи два 
кислородни концентратора от МЗ

Донесе ги лично зам.-министър Слави Пачалов, мобилните 
апарати за обдишване в айтоската болница са вече 10

Честита 2021 година
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С подкрепа на Об

Р Е Ш Е Н И Е
№ 181

По Предложение с вх.№ ОбС-411/15.12.2020 г. от Васил Едрев – кмет на Община Айтос, от-
носно приемане на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Об-
щина Айтос.

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, при 

спазване разпоредбите на чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.21, 
ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от 
Закона за местните данъци и такси,

Р Е Ш И :
1. Приема Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Ай-

тос, приложена и неразделна част от настоящия протокол, като:
В чл.16 „1,4 на хиляда“ се заменя с „1 на хиляда“.
2. Наредбата влиза в сила от 01.01.2021 г.

Решението е гласувано в заседание  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-АЙТОС:
на ОбС, с 19 гласа ”за”, 4 „против” и  /п/
4 „възд.се”, проведено на 23.12.2020 г., КРАСИМИР ЕНЧЕВ
поименно, съгласно приложен списък 
към Протокол № 15, т.2. от ДР 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА:……………………
/Стелиана Николова – протоколист/

Н А Р Е Д Б А
зА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАзМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНъцИ 

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБщИНА АЙТОС

/Приета с реш.№181/23.12.2020 г., пр.№15, в сила от 01.01.2021 г./

ГЛАВА ПъРВА
Общи положения

Чл.1. С тази наредба се уреждат отношенията, свързани с определяне размерите на местните 
данъци на територията на община Айтос

Чл.2. В бюджета на община Айтос постъпват следните местни данъци: 
1. Данък върху недвижимите имоти;
2. Данък върху наследствата;
3. Данък върху даренията;
4. Данък при възмездно придобиване на имущества;
5. Данък върху превозните средства;
6. Патентен данък;
7. Туристически данък;
8. Данък върху таксиметров превоз на пътници.
Чл.3. (1) Размерите на местните данъци по чл.2 се определят с тази наредба при условията, 

по реда и в границите, определени в Закона за местните данъци и такси;
(2) Когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размера на мест-

ните данъци за текущата година, местните данъци се събират на базата на действащия размер към 
31 декември на предходната година;

(3) Не се допускат изменения в приетите от общинския съвет размер и начин на определяне 
на местните данъци в течение на годината.

Чл.4. Местните данъци се заплащат в брой в касите на общинската администрация или без-
касово по съответната сметка.

Чл.5. (1) Установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от 
служители на общинската администрация, по реда на ДОПК. Обжалването на свързаните с тях ак-
тове се извършва по същия ред.

(2) Невнесените в срок данъци по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лих-
вите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се из-
вършва от публични изпънители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съ-
дебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл.5а Община Айтос предоставя ежедневно изискуемата по чл.5а от Закона за местните данъ-
ци и такси информация по електронен път на Министерството на финансите.

Чл.6. Общинският съвет определя условията и реда за информиране и обсъждане с граждани-
те и бизнеса на предложения за определяне размерите на местните данъци.

ГЛАВА ВТОРА
Местни данъци

Раздел І
Данък върху недвижимите имоти

Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на об-
щина Айтос сгради и самостоятелни обекти в сгради, както и поземлените имоти, разположени в 
строителните граници на населените места и селищните образувания, и поземлените имоти извън 
тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за 
устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква 
по реда на специален закон.

(2) Не се облагат с данък поземлените имоти, заети от улици, пътища от републиканската и 
общинската пътни мрежи и железопътната мрежа, до ограничителните строителни линии. Не се 
облагат с данък и поземлените имоти, заети от водни обекти, държавна и общинска собственост.

(3) Не се облагат с данък земеделските земи и горите, с изключение на застроените земи - за 
действително застроената площ и прилежащия й терен.

(4) Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително.
Чл.8. (1) Данъчно задължени лица са собствениците на облагаеми с данък недвижими имоти.
(2) Собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот, е данъч-

но задължен и за този имот, или съответната част от него.
(3) При учредено вещно право на ползване данъчно задължен е ползвателят.
(4) При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задълже-

но лице е собственикът, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено 
вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

(5) За имот – държавна или общинска собственост, данъчно задължено е лицето, на което 
имотът е предоставен за управление.

Чл.9. (1) Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото ве-
щно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

(2) Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно 
право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

Чл.10. Данъкът се заплаща независимо дали недвижимите имоти се използват или не. Данъкът 
върху недвижимите имоти се заплаща:

1.в брой в касите на общината;
2.по банков път - по банковата сметка на общината;
3.с пощенски запис и чрез лицензирани посредници.
Чл.11. (1) За новопостроените сгради и постройки, които не подлежат на въвеждане в експло-

атация по ред ана Закона за устройство на територията, собственикът уведомява за това писмено 
в срока по чл.14, ал.1 от ЗМДТ общината по местонахождение на имота, като подава данъчна 
декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти.

(2) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползва-
не в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятел-
ства, имащи значение за определяне на данъка.

(3) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на са-
мостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство , което има значение за 
определяне на данъка, данъчно задълженото лице уведомява общината по реда и в срока по ал.1.

(4) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл.32 
от Закона за местните данъци и такси. В случай, че не е подадена данъчна декларация по ал.1 от 
наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл.32 от Закона за местните данъци 
и такси, служителят по чл.4, ал.1 от ЗМДТ служебно образува партида за наследения недвижим 
имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Чл.12. (1) За новопостроени сгради или части от сгради се дължи данък от началото на месе-
ца, следващ месеца, през който са завършени.

(2) При прехвърляне на собствеността на имота или при учредяване на ограничено вещно пра-
во на ползване приобретателят дължи данъка от началото на месеца, следващ месеца, през кой-
то е настъпила промяната в собствеността или ползването, освен ако данъкът е платен от прех-
върлителя.

(3) Данъкът по ал.1 се дължи и в случаите, когато в двегодишен срок от завършването на сгра-
дата в груб строж, съответно – в едногодишен срок от съставяне на констативен акт по чл.176, 
ал.1 от Закона за устройство на територията, сградата не е въведена в експлоатация или не е из-
дадено разрешение за ползване.

Чл.13. (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните сроко-
ве: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
(3) При прехвърляне на недвижим имот или при учредяване на вещни права върху недвижим 

имот дължимият до прехвърлянето/учредяването данък, включително за месеца на прехвърляне/
учредяване, се заплаща от прехвърлителя/учредителя преди прехвърлянето/учредяването.

(4) За недвижими имоти, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в сроковете 
по ал.1, а в случаите, в които придобиването е след изтичането на сроковете по ал.1, данъкът се 
заплаща в двумесечен срок от датата на придобиването на имота. 

Чл.14. От заплащане на данък се освобождават лицата за имотите, определени в чл.24 от 
Закона за местните данъци и такси.

Чл.15. Данъкът върху недвижимите имоти постъпва в приход на бюджета на общината Айтос.
Чл.16. Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер на 1 на хиляда вър-

ху данъчната оценка на недвижимия имот.
Чл.17. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 

от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи, и се съобщава 
на лицата до 1 март на същата година.

(2) При промяна на данъчната оценка на имота през годината данъкът се определя върху новата 
оценка от месеца, следващ месеца на промяната. В случаите на промяна от общинския съвет на 
границите на зоните в населените места и категориите на вилните зони или на населените места, 
данъкът се определя върху новата данъчна оценка от 1 януари на следващата година.

(3) Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на 
предприятията или върху, които им е учредено ограничено вещно право на ползване.

Чл.18. Данъчната оценка на недвижимите имоти на гражданите се определя по норми съгласно 
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, в зависимост от вида на имота, местона-
хождението, площта, конструкцията и овехтяването и се съобщава на данъчно задължените лица.

Чл.19. (1) Данъчната оценка на недвижимите имоти на предприятията е по-високата между 
отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци 
и такси, а за жилищните имоти на предприятията - данъчната им оценка съгласно приложение № 2 
от Закона за местните данъци и такси.

(2) Данъчната оценка на недвижимите имоти, върху които е учредено право на ползване на 
предприятие, е отчетната им стойност по баланса на собственика или данъчната оценка съгласно 
приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси, а за жилищните имоти - данъчната оценка 
съгласно приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(3) Данъчната оценка на имотите по чл.11, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, върху 
които са построени сгради на лица, различни от собственика на поземления имот, се определя 
съгласно нормите по приложение № 2 от Закона за местните данъци и такси.

(4) При липса на счетоводни данни данъчната оценка се определя от служител на общинската 
администрация за сметка на данъчно задълженото лице. Данъчната оценка се определя от служи-
тел на общинската администрация и при наличие на счетоводни данни, определени в нарушение 
на приложимото счетоводно законодателство. Определянето на данъчната оценка се извършва по 
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Чл.20. (1) За имот, който е основно жилище, данъкът се дължи с 50 на сто намаление.
(2) За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на 

сто, данъкът се дължи със 75 на сто намаление. 
(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията 

по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 15, се дължи в пълен размер за всяко от 
жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища. 

(4) Лицата предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно об-
лекчение чрез данъчна декларация, която подават в срока по чл. 14, ал. 1 от Закона за местни-
те данъци и такси.

Чл.21. Необходимо условие за определяне на данъка е наличието на подадена данъчна декла-
рация по реда и в сроковете по чл.14 от Закона за местните данъци и такси.

Раздел ІІ
Данък върху наследствата

Чл.22. (1) С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание 
имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имуществата в страната на 
чуждите граждани. 

(2) Имуществата на лица без гражданство се облагат като имущества на български граждани, 
ако постоянното им местопребиваване е на територията на страната.

Чл.23. (1) Наследственото имущество включва притежаваните от наследодателя движими и не-
движими вещи и права върху такива вещи, както и другите му имуществени права, вземания и за-
дължения към момента на откриване на наследството, освен ако със закон е предвидено друго.

(2) Като наследствено се облага и имуществото, което се получава в случай на смърт на насле-
додателя непосредствено от трето лице въз основа на сключен от наследодателя договор.

(3) Алинея 2 не се прилага, ако договорът е сключен в изпълнение на задължение по закон.
Чл.24. (1) Данъкът върху наследството се заплаща от наследниците по закон или по завеща-

ние, както и от заветниците.
(2) Данък върху наследството не се заплаща от преживелия съпруг и от наследниците по пра-

ва линия без ограничения.
Чл.25. (1) При откриване на наследство данъчно задължените лица по чл.31 от Закона за мест-

ните данъци и такси или техните законни представители са длъжни в срок от 6 месеца да подадат 
декларация по чл.32 от Закона за местните данъци и такси в общината по последното местожи-
телство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина – по местонахож-
дението на по-голямата част от имуществото му в страната.

Чл.26. Наследственото имущество, с изключение на освободеното от данък, се оценява съ-
гласно чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.27. (1) Облагаемата наследствена маса се разделя на наследствени дялове, като за всеки 
наследник се определя дял по реда на Закона за наследството .

(2) Наследствените дялове се увеличават, съответно намаляват, със стойността на заветите, 
оценени по реда на чл.33 от Закона за местните данъци и такси.

Чл.28. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник или заветник, както следва:
1. за братя и сестри и техните деца – 0,8 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.;
2. за лица, извън посочените в т.1- 4,7 на сто за наследствен дял над 250 000 лв.
Чл.29. Освобождават се от данък върху наследство имущества определени в чл.38 и чл.39 от 

Закона за местните данъци и такси.
Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда 

на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл.31.Данъкът се плаща в 2-месечен срок от връчване на съобщението.

Раздел ІІІ
Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин

Чл.32. (1) Обект на облагане с данък са имуществата, придобити по дарение, както и недви-
жимите имоти, ограничените вещни права върху тях и моторните превозни средства, придоби-
ти по възмезден начин.

(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по 
друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

(3) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на не-
движими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

(4) Алинея 1 не се прилага за моторни превозни средства, които не са регистрирани за дви-
жение в страната.

(5) Алинея 2 не се прилага, ако прехвърлянето е в изпълнение на задължение по закон или въз 
основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвестито-
ри по приоритетни инвестиционни проекти.

(6) Не се облагат с данък имуществата, придобити по дарение между роднини по права ли-
ния и между съпрузи.

Чл.33. Данъкът се заплаща от лицата по чл.45 от Закона за местните данъци и такси.
Чл.34. Основа за определяне на данъка е оценката на имуществото в левове към момента на 

прехвърлянето, а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверя-
ващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

Чл.35. (1) При дарение на имущество, както и в случаите по чл.44, ал.2 от Закона за местните 
данъци и такси, данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер на:

а) 0,7 на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
б) 4,7 на сто - при дарение между лица извън посочените в буква “а”.
(2) При възмездно придобиване на имущество данъкът е в размер 2,3 на сто върху оценката на 

прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност.
(3) При делба на имущество, когато притежаваният преди делбата дял се уголемява, данъкът 

се начислява върху превишението.
Чл.36. Освобождават се от данък придобитите имущества по чл.48 от Закона за местните да-

нъци и такси.
Чл.37. (1) Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в ос-

таналите случаи - по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице. 
Лицата, които нямат постоянен адрес, заплащат данъка по настоящия си адрес.

(2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права 
върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от Закона за 
местните данъци и такси - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собстве-
ност, който подлежи на вписване.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, с изключение на случаите по ал. 2, лица-
та, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в дву-
месечен срок от получаването му.

(4) Декларация по ал. 3 не се подава в случаите по чл. 44, ал. 5 и 6 и чл. 48, ал. 1, т. 5, 6, 8 и 
9 от Закона за местните данъци и такси, както и за получени и предоставени дарения от юридиче-
ски лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

Раздел ІV
Данък върху превозните средства

Чл.38. С данък върху превозните средства се облагат:
1.превозните средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България;
2. корабите, вписани в регистрите на българските пристанища;
3. въздухоплавателните средства, вписани в държавния регистър на Република България за 

гражданските въздухоплавателни средства.
Чл.39. (1) Данъкът се заплаща от собствениците на превозните средства.
(2) Размерът на данъка се определя от служител на Общинската администрация въз основа на 

данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните 
работи и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Чл.40. (1) Собствениците на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им 
адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от при-
добиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси, когато са ги придобили по 
един от начините, посочени в чл.54, ал.3 от Закона за местните данъци и такси, а именно:

1. пътното превозно средсто е придобито по наследство;
2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;
3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, 

съответно седалище на територията на страната;
4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;
5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл. 59, ал. 4 от Закона за мест-

ните данъци и такси. 
(2) За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният 

срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно 
средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32, като в случай че същата не е 
подадена в посочения срок, служител на общинската администрация образува служебно партида за 
превозното средство въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

Чл.41. (1) За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не пове-
че от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се опре-
деля по следната формула: 

ГДПС = ИмК х ЕК, 

където: 
ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомоби-

ли с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т; 
ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1; 
ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2 

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощност-
та на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомо-
била, по следната формула: 

ИмК = СkW х Кгп, 
където:
СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се оп-

ределя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително  – 0.40 лв. за 1 kW;
б) над 55 kW до 74 kW включително  – 0.55 лв. за 1 kW;
в) над 74 kW до 110 kW включително  – 1.10 лв. за 1 kW;
г) над 110 kW до 150 kW включително  – 1.40 лв. за 1 kW; 
д) над 150 kW до 245 kW включително  – 1.80 лв. за 1 kW; 
е) над 245 kW  – 2.80 лв. за 1 kW; 

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните раз-
мери: 

Брой на годините от годината на производство, 
включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години 1,1
Над 15 до 20 години включително 1
Над 10 до 15 години включително 1,3
Над 5 до 10 години включително 1,5
До 5 години включително 2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомо-
била, както следва: 

Екологична категория Коефициент
без екологична категория, 
с екологични категории “Евро 1” и “Евро 2”

1.10

“Евро 3” 1.00
“Евро 4” 0.80
“Евро 5” 0.60
“Евро 6” и “ЕЕV” 0.40

(2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална 
маса не повече от 3,5 т е в следните размери:

1. товарно ремарке – 10 лв.
2. къмпинг ремарке – 15 лв.
(3) Данъкът за мотопеди е в размер 12 лв., а за мотоциклети, както следва:
1. до 125 куб. см включително – 15 лв.
2. над 125 до 250 куб. см включително – 30 лв.
3. над 250 до 350 куб. см включително – 42 лв.
4. над 350 до 490 куб. см включително – 60 лв.
5. над 490 до 750 куб. см включително – 90 лв.
6. над 750 куб. см – 120 лв.
(4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл. 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 

на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на 
пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013 г.), наричан 
по-нататък «Регламент (ЕС) № 168/2013», на базата на общото тегло е в размер, както следва:

1. до 400 кг включително – 5 лв.
2. над 400 кг – 7 лв.
(5) Данъкът за автобуси се определя в зависимост от броя на местата за сядане:
1. до 22 места, вкл. мястото на водача – 60 лв.
2. над 22 места, вкл. мястото на водача – 120 лв.
(6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не 

повече от 12 т е в размер на 20 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост.
(7) Данъкът за седлови влекач и влекач за ремарке се определя в зависимост от допустима-

та максимална маса на състава от превозни средства, от броя на осите и вида на окачването на 
влекача, посочени в свидетелството за регистрация на влекача, както следва:

Брой оси на 
седловия 

влекач/вле-
кача за ре-

марке

Допустима максимална маса 
на състава от превозни средс-
тва, посочена в свидетелство-

то за регистрация на влека-
ча (в тона):

Данък (в лева)

равна или по-
вече от по-малка от

задвижваща ос/
оси с пневматич-

но или с окачване, 
прието за еквива-
лентно на пневма-

тичното

други системи 
за окачване на 
задвижващата 

ос/оси

1. А) с две 
оси - 18 10 35

 18 20 35 80
 20 22 80 180
 22 25 230 410
 25 26 410 700
 26 28 410 700
 28 29 400 480

29 31 480 780
31 33 780 1000
33 38 1000 1600
38 - 1100 1550

Б) с три и по-
вече оси 36 38 750 1100

38 40 1070 1500
40 - 1500 2100

(8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон- помпи и други), автокрано-
ве и други специални автомобили, без тролейбусите и тези по т.1, е в размер на 250 лв. 

1. Данъкът за специални автомобили тип „кемпер” е в размер на 150 лв.
(9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер 300 лв.
(10) Данъкът за трактори е в размери, както следва:
1. от 11 kW до 18 kW включително – 10.лв.
2. над 18 kW до 37 kW включително – 15 лв.
3. над 37 kW – 20 лв.
(11) Данъкът за други самоходни машини е в размер 50 лв.
(12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл. 4 от Регла-

мент (ЕС) № 168/2013 е в размер 100 лв.
(13) Данъкът за товарни автомобили с допустима максимална маса над 12 т. се определя в зависи-

мост от допустимата максимална маса, броя на осите и вида на окачването, както следва:

Брой оси на мо-
торното превоз-

но средство

Допустима максимал-
на маса Данък (в лв.)

равна или 
повече от

по-мал-
ка от

задвижваща ос/оси 
с пневматично или 
с окачване, прието 
за еквивалентно на 

пневматичното

други системи за 
окачване на за-
движващата ос/

оси

А) с две оси 12 13 36 70
13 14 70 200
14 15 200 285
15 - 285 650

Б) с три оси 15 17 70 130
17 19 130 260
19 21 260 340
21 23 340 520
23 - 520 810

В) с четири оси 23 25 340 350
25 27 350 540
27 29 540 850
29 - 850 1300

(14) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на мотор-
ното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Чл.42. Данъкът за плавателните средства е в размер, както следва:
1. за корабите, вписани в регистрите на малките кораби в българските пристанища и в регис-

трите на общините за корабите, плаващи по вътрешните води без контакт с Черно море и с река 
Дунав, без яхтите и скутерите - в размер 2 лв. за всеки започнат бруто тон;

2. за корабите, без яхтите, скутерите, влекачите и тласкачите, вписани в регистъра на големи-
те кораби в българските пристанища - в размер 2 лв.за всеки започнат бруто тон до 40 бруто тона 
включително и в размер 0,2 лв. за всеки започнат бруто тон над 40 бруто тона;

3. за един джет - в размер 200 лв.
4. за ветроходни и моторни яхти - в размер 40 лв. за всеки започнат бруто тон;
5. за скутери - в размер 5 лв. за киловат;
6. за влекачи и тласкачи - в размер 20 лв. за киловат;
7. за речни несамоходни плавателни съдове - в размер 1 лв.за тон максимална товароноси-

мост.
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АЙТОС
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Чл.43. Данъкът за гражданските въздухоплавателни средства е в размер, както следва:

1. за самолети в експлоатация с валиден сертификат за летателна годност и за вертолети – 30 
.лв. за всеки започнат тон максимално летателно тегло;

2. за параплан – 20 лв.
3. за делтаплан – 20 лв.
4. за мотоделтаплан - 30 лв.
5. за свободен балон – 40 лв.
6. за планер – 40 лв.
Чл.44. Освобождават се от данък превозните средства по чл.58 от Закона за местните данъ-

ци и такси.
Чл.45. (1) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съот-

ветстващи на екологична категория “Евро 4” данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съ-
ответстващите на екологични категории, по-високи от “Евро 4” – с 60 на сто намаление от опре-
деления по чл. 41, ал. 3 данък.

(2) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, 
влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория 
“Евро 4”, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на “Евро 5”, “Евро 6” и 
“ЕЕV” – с 50 на сто намаление от определения по чл. 41, ал. 5, 6, 7 и 13 данък.

(3) За автобуси, извършващи обществен превоз на пътници по редовни автобусни линии в гра-
довете и в слабонаселените планински и гранични райони, които се субсидират от общините, да-
нъкът се заплаща в размер 10 на сто от размера, определен по реда на чл. 55, ал. 5 от Закона за 
местните данъци и такси, при условие, че не се използват за други цели.

(4) Когато в регистъра по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ няма данни за екологичната категория на мотор-
ното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

Чл.46. (1) Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните сроко-
ве: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за 
цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

(2) За превозните средства, придобити или регистрирани за движение през текущата година, да-
нъкът се плаща в двумесечен срок от датата на придобиването им, съответно на регистрацията им 
за движение, в размер 1/12 част от годишния данък за всеки месец до края на годината, включи-
телно месеца на придобиването, съответно на регистрацията им за движение.

Чл.47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно се-
далището на собственика, а в случаите по чл. 54, ал. 5 от Закона за местните данъци и такси – в 
приход на общината по регистрация на превозното средство.

Раздел V
Патентен данък

Чл.48. (1) Физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посо-
чени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси (патентни 
дейности) се облага с годишен патентен данък за доходите от тези дейности, при условие че:

1. оборотът на лицето за предходната година не превишава 50 000 лв., и
2. лицето не е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност, с изключение на 

регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 
100, ал. 2 от същия закон.

(2) За извършваната патентна дейност лицата по ал.1 не се облагат по реда на Закона за данъ-
ците върху доходите на физическите лица.

(3) Лицата по ал.1 прилагат разпоредбите за данъците, удържани при източника, и за облагане 
на разходите по чл.204, т.2 на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Чл.49. (1) Когато в рамките на 12 последователни месеца едно физическо лице е прекратило 
патентна дейност и/или е образувало ново предприятие, което извършва патентна дейност, и су-
марният оборот на двете предприятия е повече от 50 000 лв. за 12 последователни месеца, за но-
вообразуваното предприятие не се прилага чл.48. В този случай за текущата данъчна година ново-
образуваното предприятие се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на фи-
зическите лица.

(2) Когато в рамките на текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 50 000 лв. или 
лицето се регистрира по Закона за данък върху добавената стойност, лицето се облага по общия 
ред на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(3) В случаите по ал.1 и 2 патентният данък за текущата година е дължим до края на тримесечи-
ето, предхождащо тримесечието, през което са възникнали обстоятелствата по ал.1 и 2.

(4) В случаите по ал.1 и 2 дължимият, съответно внесеният, данък се приспада от годишното да-
нъчно задължение по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

(5) По искане на лицето общината издава удостоверение за дължимия размер на патентния да-
нък, за което не се заплаща такса.

(6) Когато в рамките на текущата данъчна година лицето се дерегистрира по Закона за данък 
върху добавената стойност, то се облага по общия ред на Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица за цялата данъчна година.

Чл.50. За целите на патентния данък са определят зони съгласно Приложение № 1 от тази на-
редба.

Чл.51. (1) Патентният данък се дължи за всяка от упражняваните дейности поотделно съгласно 
приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси.

(2) Лицата, които осъществяват патентна дейност в повече от един обект, дължат данък за все-
ки обект поотделно. 

(3) Когато патентната дейност започва или се прекратява през течение на годината, с изключение 
на дейностите, посочени в т.1 и 2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за мест-
ните данъци и такси, данъкът се определя пропорционално на броя на тримесечията на извършване 
на дейността, включително тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

(4) Когато в рамките на една патентна дейност, с изключение на дейностите, посочени в т.1 и 
2 на приложение № 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, през тече-
ние на годината се промени обстоятелство във връзка с определяне размера на данъка, размерът 
на данъка до края на годината, включително за тримесечието на промяната, се определя на базата 
на размера на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(5) Когато в рамките на една патентна дейност от посочените в т.1 и 2 на приложение № 4 към 
Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси през течение на годината се промени 
обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в по-висок размер, за данъчната година 
се дължи по-високият размер на данъка, определен съобразно промените в обстоятелствата.

(6) Лицата, които осъществяват в един обект едновременно патентните дейности по т. 3 и т. 31 
от Приложение № 2 към чл. 56, дължат данък само за дейността по т. 3 от приложение 2.

(7) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността при-
обретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвър-
лителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т.1 и 2 на 
приложение № 4 към Глава втора, раздел V от ЗМДТ.

(8) Доходите от дейности, които не са посочени в приложение № 4 към Глава втора, раздел V 
от Закона за местните данъци и такси, се облагат по общия ред на закона за данъците върху до-
ходите на физическите лица.

Чл.52. (1) Данъчно задължените лица, които подлежат на облагане с патентен данък, могат да 
ползват данъчни облекчения в следната поредност:

1. физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена ра-
ботоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление 
на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за 
тази дейност през цялата данъчна година;

2. физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през 
цялата данъчна година два или три вида патентна дейност от посочените в т. 1 – 36 от приложение 
№ 4 към Глава втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат патентния данък 
само за тази дейност, за която определеният данък e с най-висок размер; за извършване на пове-
че от три дейности облекчението не се прилага;

3. физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват па-
тентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 24, 26 - 28 и 30 на приложение № 4 към Гла-
ва втора, раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения па-
тентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през 
цялата данъчна година;

4. лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за за-
наятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4 към Глава втора, 
раздел V от Закона за местните данъци и такси, заплащат 50 на сто от определения патентен данък 
за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл.53 
е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответ-
ната регионална занаятчийска камара.

(2) Независимо от чл.51, ал. 4 данъчното облекчение по ал.1, т.1 се ползва за цялата данъчна го-
дина, през която настъпва неработоспособността или изтича срокът на валидност на решението.

Чл.53. (1) Лицата, които подлежат на облагане с патентен данък, подават данъчна декларация 
по образец, в която декларират обстоятелствата, свързани с определянето на данъка, до 31 януа-
ри на текущата година. В случаите на започване на дейността след тази дата данъчната декларация 
се подава непосредствено преди започването на дейността.

(2) Лицата, които до 31 януари на текущата година са подали данъчната декларация по ал.1 и в 
същия срок заплатят пълния размер на патентния данък, определен съгласно декларираните обсто-
ятелства, ползват отстъпка 5 на сто.

(3) Лицата декларират с декларация по ал.1 и всички промени в обстоятелствата, свързани с 
определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство. При прех-
върляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от 
приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.

(4) Лицата подават данъчна декларация по ал.1 и за възникването на обстоятелствата по чл.49, 
ал.1 и 2 през съответния период. Данъчната декларация се подава в срок до края на месеца, след-
ващ месеца, през който са възникнали обстоятелствата по чл.49, ал.1 и 2.

Чл.54. (1) Данъчните декларации по чл.53 се подават в общината, на територията на която се 
намира обектът, в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извърш-
ва в обект или не се извършва от постоянно място – в общината, където е постоянният адрес на 
физическото лице, включително на едноличния търговец.

(2) Когато данъчната декларация на чуждестранно физическо лице се подава чрез пълномощ-
ник с постоянен адрес в страната, подаването се извършва в общината, където е постоянният ад-
рес на пълномощника.

(3) Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годи-
ната на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в раз-
мера на данъка.

Чл.55. (1) Патентният данък се внася на четири равни вноски, както следва:
1. за първото тримесечие - до 31 януари;
2. за второто тримесечие - до 30 април;
3. за третото тримесечие - до 31 юли;
4. за четвъртото тримесечие - до 31 октомври.
(2) Когато възникне задължение за внасяне на патентния данък през годината, дължимата част 

от данъка за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на деклараци-
ята по чл.53, а когато декларация не е подадена - в 7-дневен срок от изтичане на срока за пода-
ване на декларацията.

(3) Патентният данък се внася в приход на общината, на територията на която се намира обектът, 
в който се извършва патентна дейност, а когато патентната дейност не се извършва в обект или не се 
извършва от постоянно място – в приход на общината, където е постоянният адрес на физическото 
лице, включително на едноличния търговец. В случаите по чл.54, ал.2 и 3 данъкът се внася в приход 
на общината по постоянния адрес на пълномощника, съответно в Столична община.

Чл.56. Лицата по чл.48, aл.1 заплащат патентен данък в размерите посочени в Приложение 
№ 2.

Раздел VІ
Туристически данък

Чл.57. (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3)Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на мес-

тата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице 

към лицето, ползващо нощувка.
Чл.58. (1) Данъчно задължените лица подават декларация по образец до 31 януари на всяка годи-

на за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
(2) Размера на данъка се определя за всяка нощувка съобразно населените места в общината и 

категорията на местата за настаняване, както следва:
1. За град Айтос:
1.1 категория 1 звезда – 1,00 лв. за нощувка;
1.2 категория 2 звезди – 1,20 лв. за нощувка;
1.3 категория 3 звезди – 1,40 лв. за нощувка;
1.4 категория 4 звезди – 1,40 лв. за нощувка;
1.5 категория 5 звезди – 1,40 лв. за нощувка.
2. За селата на територията на община Айтос:
2.1 категория 1 звезда – 0,80 лв. за нощувка;
2.2 категория 2 звезди – 1,00 лв. за нощувка;
2.3 категория 3 звезди – 1,20 лв. за нощувка;
2.4 категория 4 звезди – 1,20 лв. за нощувка;
2.5 категория 5 звезди – 1,20 лв. за нощувка.
(3) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя от служител на общинската 

администрация въз основа на данни от Единната система за туристическа информация, поддържана 
от Министерството на туризма, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по раз-
мера на данъка по ал. 2.

(4) Министерството на туризма непосредствено след изтичане на календарния месец, както и след 
изтичане на текущата година, предоставя автоматизирано по електронен път на Министерството на фи-
нансите необходимите данни от Единната система за туристическа информация чрез системата за об-
мен на информация, поддържана в изпълнение на чл. 5а от Закона за местните данъци и такси.

(5) Данните по ал. 4 се предоставят от Министерството на финансите на общините в срок до три 
дни след получаването им от Министерството на туризма:

1. чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между системата за обмен на ин-
формация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл. 5а от Закона за мест-
ните данъци и такси, и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съот-
ветната община, или

2. чрез предоставен оторизиран достъп на съответната община до получената информация от Един-
ната система за туристическа информация .

(6) Дължимият данък по ал. 3 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, 
следващ месеца, през който са предоставени нощувките.

Чл.59. Приходите от туристическия данък се разходват за мероприятия по чл. 11, ал. 2 от Зако-
на за туризма.“

Раздел VІІ
Данък върху таксиметров превоз на пътници

Чл.60. (1) Данъчно задължените лица, посочени в този раздел, се облагат с данък върху такси-
метров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров пре-
воз на пътници.

(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за кор-
поративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, 
с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от ЗМДТ. 

(3) Данъчно задължени лица по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за ре-
гистрация и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на об-
щина Айтос по Закона за автомобилните превози.

Чл.61. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за община Айтос за 
съответната година е в размер на 400 лв. 

(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица 
за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров пре-
воз на пътници.

(3) Общинският съвет определя годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници 
за съответната година в срок до 31 октомври на предходната година.

(4) Когато размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година не е оп-
ределен в срока по ал.3, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година. 

Чл.62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобил-
ните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец, за дължимия да-
нък в община Айтос.

(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на да-
нъка. 

(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелства-
та, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответно-
то обстоятелство. 

(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от 
прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в Тър-
говския регистър.

Чл.63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на община Ай-
тос, ако разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено за извършва-
не на дейност на нейна територия.

Чл.64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през 
течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ
---------------------------------------------------------------------- , където
            12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметровпревоз на пътници за текущата година;
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 61, ал.1;
БМ е броят на календарните месеци от текущата година, съответстващи на срока, за който е изда-

дено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде 

прекратено през течение на годината, от платения данък се възстановява недължимо внесената част, 
определена по следната формула: 

НВДТПП = ПДТПП Ч ОМ
                ---------------------------------------------------
                       БМ 

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за теку-
щата година; 

ПДТПП – платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока, за който е издаде-
но разрешението; 

БМ – броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът вър-
ху таксиметров превоз на пътници; 

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на так-
симетров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на 
таксиметров превоз на пътници.

Чл.65. Данъкът по чл. 61, ал.1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, 
ал. 1 от Закона за автомобилните превози.

Чл.66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане на да-
нъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

ПРЕхОДНИ И зАКЛюЧИТЕЛНИ РАзПОРЕДБИ
§1 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази наредба се осъществява от кмета на общи-

ната и/или определени от него лица.
§2 Тази наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона 

за местните данъци и такси и отменя Наредба за определяне размера на местните данъци на терито-
рията на община Айтос, приета с Решение № 42/29.02.2008г. на общински съвет-Айтос.

§3 Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Айтос е при-
ета с Решение № 181 на Общински съвет – Айтос, отразена в Проткол № 15, по т.2 от ДР и влиза в 
сила от 01.01.2021 г.

Приложение № 1 към чл.50.

зона Населени места / улици
I-ва гр. Айтос

II-ра Селата - Карагеоргиево, Мъглен Тополица

III-та
Селата – Пирне, Чукарка, Поляново Раклиново, Черноград, Зетьово, 

Пещерско, Черна Могила, Дрянковец, Съдиево, Малка Поляна, Караново, 
Лясково

Приложение № 2 към чл. 56.

Видове патентни дейности и годишни размери на данъка

Патентни дейности І зона ІІ зона ІІІ зона
1. Местата за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя. за стая според мес-
тонахождението на обекта в лева:

1 и 2 звезди  50 40 25
2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включи-
телно на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:
а) ресторанти:
1–2 звезди  10 6 4
3 звезди  20 12 8
б) заведения за бързо обслужване:
1–2 звезди  8 5 3
 3 звезди  17 8 5
в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:
1–2 звезди  10 6 4
3 звезди  20 12 8
г) кафе-сладкарници

1–2 звезди  10 6 4
3 звезди  20 12 8
д) барове:
– дневни:
2 звезди  30 18 12
3 звезди  60 40 24
– нощни:
2 звезди  35 20 15
3 звезди  70 40 30
е) бюфети, каравани и павилиони 
– за обект:  200 120 100

3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя за 
1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта. 
 10 6 4
4. Платени паркинги — данъкът се определя за 1 брой място за паркиране според местона-
хождението на обекта.
 50  50  50
5. Дърводелски услуги — данъкът се определя. според местонахождението на обекта.   
 250  120  60
6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя според место-
нахождението на обекта.  
 300  150  60
7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя спо-
ред местонахождението на обекта: 
 1000  800  600
8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя, според местонахождението на обек-
та в размер на:
 60  50  40
9. Металообработващи услуги—данъкът се определя, според местонахождението на обек-
та. в размер на:
 400  250  150
10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя 
за работно място според местонахождението на обекта в размер:
 350  150  100
11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя на брой устройство според мес-
тонахождението на обекта в размер.
 350  200  180

12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя за работно място спо-
ред местонахождението на обекта в размер на:
 300  200  150
13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя за работно място според местонахождение-
то на обекта в размер на:
 250  100  80
14. Часовникарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта. в раз-
мер на лв.:
 150  100  80 
15. Тапицерски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в раз-
мер на.
 300  250  200
16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя според мес-
тонахождението на обекта в размер: 
 600  250  200
17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслуж-
ване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя според местонахожде-
нието на обекта. в размер на:
 800  400  300

18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя според место-
нахождението на обекта. в размер на лв.
 250  150  120
19. Стъкларски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в раз-
мер:
 300  170  120
20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ре-
монт на музикални инструменти — данъкът се определя според местонахождението на обек-
та в размер на:
 350  200  100
21. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя според местонахождението на обек-
та. в размер на:
 4 500  4 000  3 500
22. Масажистки и масажисти — данъкът се определя според местонахождението на обек-
та. в размер на:
 1 000  700  500
23. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя според местона-
хождението на обекта. в размер на:
 3 700  2 800  2 000
24. Фотографски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта в 
размер на:
 500  350  250
25. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими 
имоти — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размер на:
 1 000  500  200
26. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя според местонахождение-
то на обекта в размер на:
 250  200  150
27. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шев-
ни машини — данъкът се определя според местонахождението на обекта в размер на:
 120  90  60
28. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистач-
ни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обектав размер на:
 80  70  60
29. Заложни къщи – данъкът се определя в размер на лв.
 12 000  6 000  3 000
30. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се опре-
деля според местонахождението на обекта в размер на:
 120  80  50
31. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апара-
ти, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя според местонахождението на 
обекта в размер на:
 900  400  300

32. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения 
според местонахождението на обекта, както следва:
а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон, 
размера на данъка за брой съоръжение е:
 150  120  100
б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, 
бридж, табла, размера на данъка за брой съоръжение е .
 20  12  10
в) За зали за боулинг и кегелбан — данъкът за игрален коридор , и билярд — данъкът за 
маса е в размер на лв. 
 80  60  50
33. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на 
обекта, както следва:
за 1 кв 3 2 1,5 и за един фитнес уред -  550  450  300 
34. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя на брой съоръжения спо-
ред местонахождението на обекта в размер на:
 250  200  150
35. Мелничарски услуги:
а) За мелници за брашно —. данъкът се определя в размер на ... лв. на линеен сантиметър 
от дължината на млевната линия.
 18  18  18
б) За мелници за фураж стационарни — данъкът се определя в размер лв. 
 700  700  700
36. Услуги с атрактивен характер:
а) корабчета  750 лв. на брой
б) лодки 450 лв. на брой
в) яхти 900 лв. на брой
г) джетове 900 лв. на брой
д) влакчета 30 лв. на място
е) файтони 75 лв. на място
ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включител-
но надуваеми, водни увеселения

150 лв. на брой обо-
рудване

з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноу-
бордове, шейни

150 лв. на брой обо-
рудване

и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велоси-
педи и рикши 150 лв. на място
к) детски колички и моторчета 150 лв. на брой
л) стрелбища  300 лв. на брой 

стрелбище

37. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой мо-
торно превозно средство в следните размери:
а) мотопеди, мотоциклети  400  300  250
б) други МПС   750  600  450
38. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя на
за брой моторно превозно средство в размер. 
 2000  2000  2000
39. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, как-
то следва:
а) комбайн — 350 лв.
б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи 
се машини — 120 лв.
в) прикачни, навесни и стационарни машини — 15 лв. 

   Председател на Общински съвет Айтос 
   Красимир Енчев



Професионална 
гимназия по селско 
стопанство „Златна 
нива” - град Айтос 

През тази учебна 2020/2021 го-
дина Професионалната гимназия 
по селско стопанство „Златна 
нива“ гр. Айтос прибавя към своя 
вековен живот още едно десети-
летие. Години, през които с ино-
вативната си политика в развити-
ето на образованието, училище-
то намира заслужено място сред 
сродните гимназии в страната ни, 
съобразявайки учебната си поли-
тика със съвременните изисква-
ния, променящи се в образовате-
лен и духовен план.

Още през първата година от 
това десетилетие далновидно за-
почнаха да се поставят основите 
на нови методи и подходи и да се 
надграждат стари при работа в 
интеркултурна среда - това, кое-
то ни предлага настоящето. 

През 2012 г., в рамките на спе-
челения тогава проект „На евро-
пейски позиции с образование, 
култура, традиции“ преподава-
телският състав премина двудне-
вен курс на обучение в ДИПКУ - 
Варна, за придобиване на интер-
културни компетентности. Обуче-
нието водеха преподаватели от 
Шуменски университет „Епископ 
Константин Преславски“ - парт-
ньорите ни по проекта. 

През следващата 2013 г., отно-
во във Варна, надграждайки своя 
опит, учителите проведоха втори 
курс „Обучение на педагогически 
специалисти за формиране на 
знания, умения и компетентности 
за работа в интеркултурна среда“ 
към Национален институт за обу-
чение и квалификация в система-
та на образованието.

Новаторската политика на учи-
лището продължи и през следва-
щата година. Пет години преди 
да се заговори за онлайн учили-
ще, преподавателите от профе-
сионалната гимназия завършиха 
двудневен квалификационен курс 
в Русенски университет „Ангел 
Кънчев“. Там изучаваха инова-
тивни методи за обучение - при-
ложение на интерактивна дъска в 
гимназиален курс и работа в ин-
формационен облак. Още тогава 
училището въведе в своята учеб-
на работа електронните дневни-
ци. По проект разработи Плат-
форма за електронно обучение, 
която дава възможност на уче-
ниците да си служат с електрон-
ните учебници, включени в об-
щообразователното и професи-
оналното им обучение, сканира-
ни и приложени в платформата, 
както и изработени практически 
видео уроци по специалностите 
с участието на техните препода-
ватели. Изработени бяха и елек-
тронни тестове, които могат да се 
използват в оценяването на при-
добитите знания. 

През 2014 г. екип от препода-
ватели участва в национален про-
ект за изготвяне на Наръчник за 
изграждане на училищна систе-
ма за управление на качеството в 
професионалните гимназии. С из-
работения тогава наръчник учи-
лищното ръководство продължи 
да поддържа изисквания за ка-
чество както на учебния процес, 
така и на резултатите от него – 
знанията, уменията и компетент-
ностите на завършилите учили-
щето. Наложена беше училищ-
на политика по качеството, коя-
то внедрява и развива на всички 
нива в професионалната гимна-
зия. Като образователна инсти-
туция тя изпълнява главната си 
функция да произвежда и пред-
лага на трудовия пазар основен 
продукт – обучени професиона-
листи по специалности в облас-
тта на селското стопанство, ико-
номиката и туризма.

ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос 
води политика, която е устойчи-
во ориентирана  към реализира-
не на целите по качеството: съз-
даване на подготвени, професи-
онално квалифицирани млади 
хора, получили образование, съ-
образено с европейските стан-
дарти, адекватно на изисквани-
ята и потребностите на сферите 

за реализацията им.  За училище-
то тази политика означава: Рабо-
та върху създаване на адекватни 
условия за учебна дейност, тео-
ретично и практическо обучение 
, включване в учебния процес на 
бизнеса от сферите на професио-
налния профил на училището, об-
разователни технологии, системи 
за обратна връзка и контрол на 
постиженията на учениците; Про-
фесионално развитие на педаго-
гическия състав и използване на 
потенциала му за усъвършенст-
ване на образователния процес; 
Осъвременяване и обогатяване 
на материалната база, отгова-
ряща на повишените изисквания 
към качеството на учебния про-
цес; Проучване потребностите 
на пазара на труда и гъвкава по-
литика  за  създаване условия за 
тяхното удовлетворяване.

През този 10-годишен отрязък 
от времето училището продължи 
да участва в Националното със-
тезание „Млад фермер“, където 
мери сили със сродни гимназии 
от цяла България. Състезатели-
те никога не са се връщали без 
награди- индивидуални и отбор-

ни.. Те показват своите профе-
сионални знания и умения, като 
отборно са достигали III-то мяс-
то в Пазарджик, Първомай, Сви-
ленград, Пловдив, Карнобат, и 
най-престижното за гости – II-ро 
отборно място в гр. Попово  през 
2015 година. Тези награди отво-
риха път на успешните ни със-
тезатели - някои от тях станаха 
студенти в Аграрния универси-
тет в Пловдив, други - в универ-
ситет “Проф. д-р Асен Златаров”-
Бургас.

През ноември 2017 г. възпи-
таници на училището участва-
ха в организираното тогава от 
Тракийски университет - Стара 
Загора Първо национално със-
тезание „Аграрни науки и еко-
логия“, от което се завърнаха с 
престижните индивидуални III-
ти места.

Не по-малко са успехите и в 
Националното състезание по 
„Цветарство и озеленяване“. 
Със своя отбор училището мери 
сили с професионални гимназии, 
които имат такива специалности, 
и всяка година печели индивиду-
ални 1-ви награди, а през 2018 г. 
завоюва и отборното III-то място. 
През 2019 г. постигна същия ус-
пех, оставяйки след себе си до-
казано силния отбор на ПГСАГ 
„Кольо Фичето“ - гр. Бургас. 

С борбеност и упоритост в 
надпреварата състезателите на 
ПГСС „Златна нива“ демонстри-
раха стремежа си за усъвър-
шенстване и образование във 
висши училища. Така много от 
тях тръгнаха към Русе, Велико 

Търново, Бургас, Стара Загора.
През 2014 г. ПГСС „Златна 

нива“ участва в международно 
състезание „Земята – позната 
и непозната“ – град Сандански, 
където в категория „Фотоколаж“ 
спечели 1-во място.

За получаване на по-стой-
ностно професионално образо-
вание училището продължава 
да провежда политика на съче-
таване на теоретичните с прак-
тическите уроци. През този пе-
риод учениците създадоха овощ-
ни насаждения от сливи, баде-
ми и градина с растения, даря-
ващи здраве. Традиционно по-
лагат и изключителни грижи за 
учебното лозе.

Възпитаниците на училище-
то посещават научноизследова-
телски институти към Министер-
ството на земеделието, храните 
и горите, както и фирми в стра-
ната, произвеждащи земедел-
ски продукти, и фирми, работе-
щи в сферата на туризма и ико-
номиката.

През ноември 2019 г. професи-
оналната гимназия участва със 
своите дванадесетокласници в 
две кампании, организирани от 
МЗХПГ в партньорство с МОН. В 
рамките на „Седмица на профе-
сионалните умения в България“ 
беше организирана среща в ре-
ални работни условия със соб-
ственици на фирми, развиващи 
бизнес в области, отговарящи 
на професионалния профил на 
училището. По същото време се 
проведе и „Кампания суперфер-
мер“, в която ученици, на прага 
на своя избор на професионал-

но развитие, участваха в Наци-
онален конкурс „Моето стопан-
ство“. Те разработиха свои биз-
нес проекти, спечелиха и полу-
чиха големите награди.

През това десетилетие за ин-
тегрираното теоретично и прак-
тическо обучение допринесо-
ха и посещенията в Института 
по розата и етеричномаслените 
култури в гр. Казанлък. Бяха по-
сетени пещерите в село Ивано-
во, обл. Русе, където се отглеж-
дат култивирани гъби. Проведо-
ха се наблюдения и в частната 
ботаническа градина на доц. Се-
рафим Серафимов в село Вели-
ка, община Царево. Гостувахме 
на фирма „Сакарска билка“, град 
Стара Загора, с цел наблюдава-
не технологията на бране, суше-
не на различни видове билки и 
подготовката на билкови чайо-

ве за вътрешния пазар и екс-
порт. С видим интерес учениците 
се запознаха с производството 
на билкови разсади и подправ-
ки във фирма „Булхербс“ ЕООД 
с. Лозенец, обл. Ямбол. За по-
реден път, през 2016 г., гостува-
ха на Празника на розата в град 
Казанлък, за да се запознаят с 
бита и културата на производи-
телите на розово масло. Имаха 
шанса да наблюдават цялата тех-
нология - от розобера до пълните 
съдове с благовонно масло.

През 2015 г. пък бяха гости на 
Празника на тиквата в гр. Севли-
ево, където успяха да видят голя-
мото разнообразие във формата 
на плодовете на това растение. 
Запознаха се с начините на от-
глеждане на различните сортове 
и какви хранителни продукти мо-
гат да се приготвят от тях.

А за възпитанието в спортен 
дух и родолюбие силно въздейст-
ва посещението на къщата музей 
„Дан Колов“ в село Сенник, общ. 
Севлиево.

Успоредно с провеждането на 
учебния процес в училището про-
дължи и работата за духовното 
и културно възпитание на учени-
ците. През учебната 2012-2013 г. 
по спечеления проект „Заедно у 
дома, заедно в Европа“ бяха из-
работени 6 фолклорни костюма - 
два коледарски, два турски и два 
ромски. Това отвори врати пред 
възможностите за интеркултур-
ното възпитание на учениците и 
тяхното желание да изграждат 
модел на духовен живот. Така с 
клуб „Шарена черга“, създаден 

по проекта през 2013 г., учили-
щето откри програмата на Събо-
ра на националната носия в село 
Жеравна. През същата година 
участва и в Националния етно-
фестивал „Кърджали - столица 
на толерантността“. Историче-
ските си знания учениците обога-
тиха с присъствието си през 2016 
година на петото юбилейно изда-
ние на събор-фестивал „Дни на 
предците- Плиска 2016“.

В рамките на проекта „На ев-
ропейски позиции с образова-
ние, култура, традиции“ през 
2011-2012 учебна година учили-
щето проведе забележителни 
седем срещи с успели във своя-
та област представители от ром-
ския и турския етнос. Тези срещи 
послужиха за пример и повод за 
размисъл дали има препятствия 
при намерението им да учат, да 

се развиват и да намерят свое-
то достойно място в живота. Кра-
сивата ни актова зала посрещна 
гости от всички сфери на живо-
та - култура, образование, биз-
нес, професионална реализация, 
политика. Учениците се срещна-
ха с акушерката Женя Арсова, с 
дългогодишния учител Енвер Ос-
манов, с политика Ружди Хасан, 
със спортиста и треньор по бор-
ба Ружди Ахмед, със семейство-
то на Севие Пехливан, в което 
всички са завършили селскосто-
панския техникум, а сега разви-
ващи успешен бизнес. Незабра-
вими ще останат и срещите с Ан-
гел Тичалиев и неговия оркестър 
„Карандила джуниър“ от Сливен, 
както и със скулптора Сейфетин 
Шекеров-Сефо от София.

Много примери за съвмест-
но съжителство и толерантност 
откриха нашите възпитаници и 
чрез пътувания из страната. Най-
впечатляващо беше беше посе-
щението в град Каварна, където 
гостуваха на ромския квартал - 
модел за европейски стандарт 
на живот. Посещенията в сек-
тор за интеграция на малцин-
ствата, наричан “местно кмет-
ство”, ромското училище и ром-
ската детска градина, която е 
най-голямата в града, бяха по-
ложителен пример за това как 
се живее и работи по европей-
ски. Административни ръково-
дители и музейни работници от 
града ни предоставиха възмож-
ността да се докоснем до мина-
лото и настоящето на тази общи-
на, чрез посещението на култур-

но- исторически и археологиче-
ски обекти, на нос Калиакра, на 
местността Яйлата. Бяхме пока-
нени и гостувахме и в кабинета 
на кмета на града.

Финалът на пътуването беше 
свързан с място, което чрез ар-
хитектурата си демонстрира съ-
жителството на различни етни-
чески култури - двореца и бота-
ническата градина в гр. Балчик. 
През 2012 година ПГСС „Златна 
нива” - град Айтос осъществи 
друга екскурзия - този път в по-
сока Бургас. В областния център 
търсихме връзката с историята, 
бита и културата на нашия край 
с беседите „Етносите в историче-
ския ход на България“ и „Етноси-
те в България – богатство за бъ-
дещето“. Първата спирка беше 
конната база на община Бур-
гас. Имайки предвид, че коне-
те са неизменен спътник в жи-
вота на голяма част от ромско-
то население, целта на това по-
сещение беше среща и паралел 
между ежедневното и обикнове-
ното с красивото и представи-
телното. Посрещнаха ни и в Ис-
торическия и Етнографския му-
зей. И тук участниците в проек-
та имаха възможността да чуят 
беседи и направят изводи, как-
во носи толерантността и любо-
вта към Родината.

Не по-малко поучително беше 
и гостуването в село Царев брод, 
област Шумен. Село, в което жи-
веят мирно и заедно християни, 
мюсюлмани, католици, татари, 
гагаузи. Посетихме католиче-
ския манастир на сестри Бене-
диктинки; чухме интересна бе-
седа  в НЧ “Напредък 1925” на 
тема “Село Царев брод - малко-
то общество на народите”, съ-
проводена с кратка фолклорна 
програма, бяхме и в ОУ „Св. св. 
Кирил и Методий“ - носител на 
Първа награда “Златната ябъл-
ка”, присъдена от Националната 
мрежа за децата през 2011 г., за 
принос към живота и благосъс-
тоянието на българските деца. 
Това беше ярък пример за на-
шите възпитаници как се живее, 
как се учи, как се обича Бълга-
рия. Не по-малко спомени оста-
ви и гостуването ни в Шуменски 
университет „Епископ Констан-
тин Преславски“. Атмосферата в 
студентската аудитория, в учеб-
ните кабинети и лаборатории ен-
тусиазира някои от учениците ни 
да кандидатстват и да станат сту-
денти в този университет.

Имаме с какво да се гордеем 
и през 2020 г. През м. февруари 
ученикът Емил Филипов доне-
се I-ва награда от Националния 
конкурс за рисунка „Трифон За-
резан“, гр. Сунгурларе. Два ме-
сеца по-късно, от участието си в 
Националния конкурс „Водата – 
извор на живот“ Емил спечели 
II-ра награда.

Професионална гимназия 
по селско стопанство „Златна 
нива“ продължава да живее в 
своя динамичен ритъм. Стреми 
се да се вписва в норми, отго-
варящи на съвременните изис-
квания за професионално обра-
зование. Училището е на старт 
за реализиране на спечелени-
те през 2020 г. проекти по Наци-
онална програма „Осигуряване 
на съвременна образователна 
среда“ Модул Е – „Площадки за 
обучение по безопасност на дви-
жението по пътищата“ и по На-
ционална програма за изграж-
дане на училищна STEM среда 
- Изследователска лаборатория 
„Иновативно приложно растени-
евъдство“.

Училището живее пълноценен 
живот. И винаги напомня за себе 
си пред обществеността на Ай-
тос и общината със своето учас-
тие във всички местни прояви и 
събития.

Живее с мисъл за бъдещето, 
здраво стъпило на своите про-
фесионално-учебни и духовни 
традиции. 

Защото то е едно в града ни. 
Вече 110 години.
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Благотво

Творбите на младите 
дарования оценяваше 
Недялко Йорданов

ПГСС „Златна нива“ - Айтос на 110 години

ОБЯВА
Тел. 0899 182 960 прода-

ва апартамент срещу сел-
скостопанския техникум - 
47 кв. м. Цена по спора-
зумение.

Новаторска политика и 
иновативни методи през 
последното десетилетие 


