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МОТИВИ 

ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА 
МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА  ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС 

 
 
1.Причини, които налагат приемане на нова Наредба за определяне   и 

администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Айтос. 
Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Айтос е приета с Решение №416/26.02.2003г. на Общински съвет – 
Айтос, като в последствие е многократно изменяна. Извършени са редица последващи 
оспорвания по отношение законосъобразността на различни текстове на подзаконовия 
нормативен акт, по протести на Окръжна прокуратура  и са  отменени няколко разпоредби  от 
същата. 

Община Айтос предоставя на гражданите и организациите различни по своето естество и 
същност услуги и права. Част от тях са нормативно определени, както и правомощието на 
общините да събират такси за тяхното предоставяне е изрично предвидено. Освен това е налице 
задължение за предоставянето на административните услуги, като за целта в закона е 
предвидено да се събират такси и е определен начина на ценообразуване на стойността на тези 
такси. 

 Изчерпателно в чл. 6, ал. 1 от Закона за местни данъци и такси са регламентирани 
видовете местни такси, които общините могат да събират: такса битови отпадъци, такси за 
ползване на пазари,  тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна, за ползване на 
детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на 
социални услуги, общежития и други общински социални услуги, дейностите по хранене на 
децата в задължителното предучилищно образование, за технически услуги, за 
административни услуги, за откупуване на гробни места, за дейности по обща подкрепа по 
смисъла на ЗПУО, които не се финансират от държавния бюджет и се осъществяват от 
центровете за подкрепа за личностно развитие, за притежаване на куче и други местни такси 
определени със закон. Целта на така изброените по-горе такси е възстановяване на разходите по 
предоставяне на съответните услуги, като именно в правомощията на общински съвет е да 
определи размера на таксите, като се спазят определените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ, принципи – 
възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, създаване на 
условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане 
на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  В тази връзка за 
всички административни услуги, за които се събират такси  в проекта за наредба е упоменато, 
че размера на таксата или цената на услугата се базира на реалните разходи на общината за 
предоставянето на конкретната услуга. За да се стигне до крайна такса на всяка една услуга са 
взети предвид разходите за възнаграждения и осигурителни вноски на персонала извършващ 
услугите, разходите за материали, капиталови разходи, разходи за външни услуги и други 
разходи включени. Предложените видове такси и цени на услуги са съобразени с действащото 
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законодателство и произтичат от естеството на работа на всяка една дирекция в Община Айтос 
и всички второстепенни разпоредители.  

 Предлаганият проект в по- голямата си част повтаря текстовете на досега действащата 
Наредба. Решението за изработване на изцяло нова Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Айтос е 
обусловено от извършена от общинската администрация служебна проверка по прилагането на 
подзаконовия акт и преценката за съответствието му с действащото законодателство, в т.ч. с 
правилата за изготвяне на нормативни актове и в частност - установените изисквания за кратка, 
ясна и точна формулировка на разпоредбите. От предложения проект на нормативния акт 
отпадат текстове, които  не са предвидени в закон и се добавят нови такива, регламентиращи 
отношения, които са уредени със закона (например такси за извършване на таксиметрова 
дейност, съгласно изискванията на чл.12, ал.4 от Закона за автомобилните превози). Друга 
причина е привеждането в съответствие на услугите, предоставяни от общината с тези, 
изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната информационна система на държавната 
администрация. По този начин се постига изпълнение на изискванията, предвидени в Наредбата 
за Административния регистър и хармонизиране с наименованията и съдържанието на 
услугите, предоставяни от всички общински администрации в страната, което пък е 
предпоставка за въвеждане на електронното управление. Уеднаквени са наименованията и 
съдържанието, добавени са, съответно премахвати услуги, съобразно дейностите извършвани от 
дирекциите. Проектът на наредбата се придържа към действащите такси и цени, като се 
предлагат няколко промени, които са продиктувани от промени в нормативната база и / или в 
резултат на настъпили промени в потребностите и очакванията на населението.Нормативни 
изменения от последните години наложиха актуализация на терминологията и изменение в 
наименованието на част от услугите. 

В Раздел III  такси за детски градини са предвидени основания за освобождаване от 
заплащане на такси за дейност по хранене на децата в задължителното предучилищно 
образование, и изцяло освобождаване от заплащане на такси за детски градини за деца  
отговарящи на съответните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно 
приобщаване в системата на предучилищното и училищно образование“, осъществяван в 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
2014-2020., като в  чл.29, се въвеждат нови ал.8, ал.9 . 

С измененията в Закона за предучилищното и училищно образование са въведени нови 
задължения за държавата и общините, свързани с подпомагане заплащането на такси, дължими 
от родителите за дейностите по хранене на децата в задължителното предучилищно 
образование, осъществявано от общинските детски градини.Средствата от държавния бюджет 
за подпомагане на заплащането на дължимите от родителите такси се предоставят по бюджета 
на съответния разпоредител с бюджет. Първостепенният разпоредител с бюджет е длъжен да 
осигури пълно подпомагане на заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по 
хранене на децата в задължителното предучилищно образование, с не по-малко от 50% от 
средствата, които са му предоставени. Предложенията в проекта за наредба са съобразени с 
Решение № 790/30.10.2020г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните 
от държавата дейности и с разпоредбата на  чл. 283, ал.9 - ал.11 от ЗПУО. Съгласно чл.283, 
ал.10 от ЗПУО, условията и редът за пълно и/или частично подпомагане на родителите за 
заплащане на такси за дейностите по хранене на децата следва да  бъдат определени  от 
общинските съвети в Наредбите по чл.9 от ЗМДТ. 

Целта на посочените промени са  подпомагане на заплащането на дължимите  от 
родителите на такси, подобряване достъпа до предучилищното образование и пълен обхват на 
децата в предучилищна възраст в образователната система. 

 



 
8500 Айтос, ул.”Цар Освободител” № 3 
Централа: тел. (0558) 2-26-65; 2- 34-50 

Факс: (0558) 2-21-33; E-mail: obshtina@aytos.bg 

 С настоящия проект в Раздел IV се предвиждат следните промени спрямо сега 
действащата наредба. Актуализирани са наименованията на техническите услуги, като 
стойностите на някои от тях се запазват. 

Въведените промени касаят цените за : 
-издаване на скица за недвижими имот за обстоятелствена проверка; 
- за разглеждане на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи; 
-за одобряване и/или съгласуване на проекти за инфраструктурни и/или технологични 

обекти; 
- за одобряване на проекти за оранжерии; 

  Предложенията за видове технически услуги и цената за тях се основават на настоящата 
икономическата обстановка и адекватност на предлаганите услуги със сходен вид услуги, както 
и обхвата на работа и необходимото време за изпълнение по съответното административно 
производство. При определяне на цените на предлаганите услуги са взети под внимание 
следните фактори: 
 - времето, което е необходимо за проучване на представените документи, подготовка на 
становище, доклад на прекия ръководител и подготовка на документация във вид на писмо, 
удостоверение или административен акт по реда на ЗУТ; 
 - служителите, които взимат участие при обработката на внесената документация; 
 - ориентировъчна часова ставка, определена въз основа на средната работна заплата за 
обикновените служители и за държавните служители; 
 - количеството консумативи използвани в процеса на изпълнение на конкретната задача; 
Голяма част от преписките се внасят за разглеждане от експертни съвети или комисии, 
назначени със заповеди на Кмета, в съответствие с конкретен закон. При тази организация на 
работа документацията преминава за обработка най малко през двама или трима служителя или 
през комисии, в които участват най-малко 3 или повече участника, средно по 2-3 часа за 
отделна преписка. За част от административните актове и решения на комисии, които се 
изготвят в съответствие с изискванията на ЗУТ, се изискват обявявания по реда на АПК, 
изготвяне на допълнителна документация за получаване на съгласувателни становища от 
съответните териториални и държавни администрации, които изискват допълнителен времеви и 
човешки ресурс, свързан с обработка на множество документация и използване на голямо 
количество консумативи. При определяне на размера на таксите за услуги са отчетени 
спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, проверка 
на място, изготвяне на документа, както и разходваните материали,средствата за техническо 
оборудване и софтуер.  

 
Предвидени са нови разпоредби в раздел V- такси за административни услуги : 
 – за издаване на удостоверение за наследници на починал наследодател без ЕГН – 5лв.  
- за признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен орган-  
10лв. 
При определяне на размера на таксите за посочените административни услуги са 

отчетени спецификата на работа, необходимото време за проучване на налична документация, 
проверка по налични регистри, справки с други администрации, изготвяне на документа, както 
и разходваните материали.  

 
В раздел VII –такси за гробни места са предвидени увеличения на същите като 

увеличението е с по 10 лв. спрямо досегашния размер. Причините за наложеното увеличение са 
няколко като първата е че от приемането на наредбата през 2003г. до настоящия момент 
многократно е нараснал размерът на минималната работна заплата за страната, съответно са се 
увеличили и брутните заплати на служителите в общинската администрация, както и разходите 
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за материали и консумативи. За този период от време територията на гробищния парк е 
увеличена, като общината е извършила разходи за откупуване на земеделски земи съседни на 
гробищния парк и включването им в обхвата на ПУП за същия. Закупуването е било извършено 
по пазарни цени. Отделно от това е осигурена и денонощна охрана на обекта. 

 
Раздел VIII- Такси за извършване на таксиметрова дейност  
Предвижда се въвеждането на такса за издаване на удостоверението за регистрация по 

чл.12, ал. 1от ЗАП и за вписване на промени в него,  съгласно новите разпоредби на Закона за 
автомобилните превози в сила от 01.01.2021г. Размерът на таксите са заимствани от тези, които 
заинтересованите лица са плащали пред държавна агенция „Автомобилна администрация“, 
която до посочения период е извършвала нужната регистрация. 
 

2. Цели, които се поставят с приемането на Наредбата 
Проектът за нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Айтос цели да се постигне съответствие с действащите 
нормативни актове от по-висока степен, даване на ясна регламентация в уредбата на 
обществените отношения, касаещи предоставянето на административни услуги, както и тяхното 
по-добро систематическо подреждане. Като продължение на това, проектът на наредба цели 
актуализация и уеднаквяване на услугите, изброени в Регистъра на услугите в Интегрираната 
информационна система на държавната администрация, с обявените от община Айтос 
административни услуги, в услуга на гражданите. Също така се внася ясен регламент относно 
реда и отговорните лица, които определят и събират съответните такси и цени на услуги и 
предоставени права.  

 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 
 За прилагането на новите разпоредби не е необходимо разходването на средства. 
 
 4.Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива  
Подзаконова нормативна уредба съобразена с националното законодателство. 
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква наличие на ясни правила за 

предоставяне на услугите и събиране на таксите, което да улесни от една страна гражданите на 
община Айтос, а от друга, ще осигури и по-ефективно изпълнение на приходната част на 
общинския бюджет.  

 
5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 
Предлаганият проект за нова наредба е подзаконов нормативен акт и не противоречи 

както на законодателството на Република България, така и на европейското законодателство - 
Европейската харта за местно самоуправление и директивите на европейската общност, които 
са свързани с тази материя.  
 
 
 
 
 
ВАСИЛ ЕДРЕВ /п/ 
Кмет на община Айтос 


