
На 26.02.2021 г., кметът на 
община Айтос Васил Едрев 
подписа административен 
договор №BG06RDNP001-
19.226-0003-C01 с Държа-
вен фонд "Земеделие" и 
СНЦ "МИГ – Айтос" за от-
пускане на безвъзмездна 
финансова помощ за из-
пълнение на одобрения 
проект „Благоустрояване 
и реновация на спортна 
зала към стадион в УПИ I, 
кв. 50 по плана на гр. Ай-
тос“. 

Помощта се предоставя 
по процедура чрез подбор 
на проектни предложения 
BG06RDNP001-19.226 МИГ- 

Айтос - мярка 7.2. „Инвес-
тиции в създаването, по-
добряването или разши-
ряването на всички видо-
ве малка по мащаби ин-
фраструктура” по Страте-
гията за Водено от общно-
стите местно развитие на 
СНЦ „МИГ-Айтос” от Про-
грамата за развитие на 
селските райони за пери-
ода 2014 – 2020 г. Размерът 
на одобрената субсидия е 
390 517,84 лв.

Проектът предвижда 
преустройство и благо-
устрояване на съществу-
ващата спортна зала към 
градския стадион, част от 

спортен комплекс "Крум 
Делчев", в УПИ I, кв. 50 по 
плана на гр. Айтос. Цел-
та е да бъде осигурена по-
достъпна среда и съвре-
менни условия за физиче-
ското възпитание и спорт 
за айтозлии от всички въз-
растови групи.

Айтос има две спортни 
зали. Спортна зала "Ае-
тос" беше реновирана и 
разширена, инвестирани 
бяха 1 450 000 лв. за пъл-
ното й обновяване. През 
февруари 2021 г. е осигу-
рено финансиране за вто-
рата спортна зала на град 
Айтос.

Cy
 an

M
a g

en
 ta

 
Ye

l lo
w

Bl
ac

k

   

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

народен

23-25 МАРТ 2021, бр. 457

Здравейте, ПРИЯТЕЛИ, искам да 
ви съобщя радостната новина, че 
СУМАТА, НУЖНА ЗА МОЕТО ЛЕ-
ЧЕНИЕ, Е ВЕЧЕ ПОЧТИ СЪБРАНА - 
14 785 EURO.

Мога да ви кажа само едно огро-
мно БЛАГОДАРЯ!

ПРИЗНАТЕЛНА СЪМ НА ВСЕКИ 
ЕДИН ОТ ВАС - всички хора, които 
от самото начало на кампанията по 
събиране на средствата помогнахте, 
по какъвто и да е начин, за да мо-
гат да се случат нещата! Благодаря 
на всички вас! БЛАГОДАРЯ за всич-
ки организирани инициативи. БЛА-
ГОДАРЯ на всички училища, детски 
градини, общини, частни фирми, дър-
жавни институции и партии. 

Огромни благодарности към всич-
ки хора, които от самото начало на 
кампанията са до мен и за миг не се 
отказаха! Благодаря на семейство-
то ми, роднините, приятелите, коле-
гите и на всички непознати хора, ко-
ито ми дариха НАДЕЖДА!

БЛАГОДАРЯ ВИ! 
Кремена Стоянова

Айтоските кандидати за 45-о Народно събрание 
На 4.04., с номер 4

БСП - С ГРИЖА ЗА ХОРАТА!

Дълбок поклон към 
всички добри хора 

с големи сърца!
Кремена Стоянова 

благодари за подкрепата

390 517,84 лв. безвъзмездна финансова помощ  
за ремонта на спортната зала на стадиона

(Още на стр. 4)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ -
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – АЙТОС”

Подписаха договора за финансиране на проект 
„Благоустрояване и реновация на спортна зала 
към стадион в УПИ I, кв. 50 по плана на гр. Айтос“

По-добри условия за подготовката на най-младите футболни надежди на 
Айтос

Спортна зала "Аетос"
В залата на стадиона тренират и провеждат състеза-

нията си акробатите
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О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 205

По Предложение с вх.№ ОбС-66/16.02.2021 г. от Васил Ед-
рев – кмет на Община Айтос,  относно приемане на Наредба 
за изменение и допълнение на Наредба за реда за разрешава-
не поставянето на преместваеми обекти на територията на об-
щина Айтос,

Общинският съвет – гр. Айтос,
На основание чл.76, ал. 3, във връзка с чл.77 от Администра-

тивно-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 ад-
министрация,

Р  Е  Ш  И :
1. Приема Наредба за изменение и допълнение  на Наред-

ба за реда за разрешаване поставянето на преместваеми обек-
ти на територията на община Айтос (Приета с Решение № 
226/30.11.2016г., пр.№ 14, публ. – в.“НП“, бр.87 от 2016г., в 
сила от 03.01.2017г.): 

§1. В чл.1, ал.2, т.1 след изразът „използвани за“  се добавя 
„административни (търговски)“;

§2. В чл.1, ал.2, създава нова т.3 със следното съдържание: „т.3 
Преместваеми обекти за временно обитаване при бедствия.“

§3. В чл.8 създава нова т.2 със следното съдържание:
“ т.2 Проектна документация за обекта по преценка на главния 

архитект на общината и/или сертификати за безопасност на кон-
струкцията от производителя. В случай на типов проект, към същи-
ят се прилагат: декларация за характеристиките на обекта, изда-

дена от производителя въз основа на протоколи от изпитване или 
изчисления и/или сертификат за система за управление на качест-
вото, и/или на документи, удостоверяващи съответствие с техни-
ческите изисквания на нормативните актове.“

§4. В чл.8 досегашните т.2, т.3, т.4, т.5  стават съответно т.3, 
т.4, т.5, т.6

§5. В чл.8 създава нова т.7 със следното съдържание: 
„ т.7. Документ за платена такса за издаване на разрешени-

ето“;
§6 . В чл.8 създава нова т.8 със следното съдържание: 
„ т.8. Документ за самоличност, в случаите когато заявителя 

е физическо лице;“
§7 В чл.10 създава нова ал.3 със следното съдържание: 
„ (3) Когато няма промяна във вида и местоположението на 

разрешения  преместваем обект, след изтичане на срока по чл.10, 
ново разрешение за поставяне се издава по реда на тази наред-
ба след подаване на Декларация за липса на промяна в обсто-
ятелствата и представяне на документите по чл.8,  т.1, т.5, т.7 и 
т.8 от настоящата Наредба.“

§8. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда 
за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на тери-
торията на община Айтос, приета с Решение на Общински съвет 
–Айтос № 205 от 25.02.2021 г., пр. № 17, влиза в сила от деня 
на публикуването й във вестник „Народен приятел“.

   
Решението е гласувано  ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС:
в заседание на ОбС,     /п/
с 29 гласа ”за”, 0 „против”   КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
и 0 „възд.се”, проведено 
на  25.02.2021 г.,
Протокол   №  17,  т.5. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т – А Й Т О С

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е
№ 206

По Предложение с вх.№ ОбС-65/15.02.2021 г. от Васил Едрев – кмет 
на Община Айтос,  относно приемане на Наредба за определяне и адми-
нистриране на местните такси и цени на услуги на територията на общи-
на Айтос,

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

цесуалния кодекс, при спазване разпоредбите на  чл. 26 и чл. 28 от Зако-
на за нормативните актове,  във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за мест-
ното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9  от За-
кона за местните данъци и такси,

Р  Е  Ш  И :
1. Приема Наредба  за определяне и администриране на местните так-

си и цени на услуги на територията на  община Айтос, която е приложена 
и е неразделна част от настоящия протокол., като :

В чл.16а, ал.1 текстът „в срок до 30 ноември” става „в срок до 31 де-
кември”.

2. Наредбата влиза в сила от датата  на публикуването й във вестник 
„Народен приятел”.

   
Решението е гласувано в заседание на ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА  ОбС-АЙТОС:
ОбС, с 20 гласа ”за”,  6 „против”  и     /п/
2 „възд.се”, проведено на  25.02.2021 г.,          КРАСИМИР  ЕНЧЕВ
поименно, съгласно приложен списък към
Протокол   №  17,  т.6. от  ДР 
ВЯРНО  С  ОРИГИНАЛА:……………………
/Галя Младенова – протоколист/

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ 

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ 
НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЙТОС

/Приета с реш.№206/25.02.2021 г., пр.№17/

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Определяне на размера на общинските такси и цени на 
услуги и тяхното събиране 

Чл.1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с 
определянето и администрирането на местните такси и цени 
на услуги предоставяни на физически и юридически лица, как-
то и реда и срока на тяхното събиране на територията на об-
щина Айтос. 

Чл.2. (1) На територията на общината се събират следни-
те местни такси:

1. за битови отпадъци;
2. за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, пло-

щади и улични платна;
3. за ползване на детски ясли, детски градини, домове за 

социални грижи и други общински социални услуги, финанси-
рани от общинския бюджет;

4. за дейностите по хранене на децата в задължителното 
предучилищно и училищно образование извън финансирано-
то от държавата;

5. за технически услуги;
6. за административни услуги;
7. за откупуване на гробни места
8. за притежание на куче;
9. други местни такси, определени със закон.
(2) За всички услуги и права, както и за ползването на об-

щински тротоари, площади и улични платна или части от тях за 
платено и безплатно паркиране се определя цена на услуга.

Чл.3. Размерът на местните такси и цени на услуги се опре-
деля в български лева. Местните такси са прости и пропорцио-
нални и се заплащат безкасово или в брой.   

Чл.4. (1) Размерът на местните такси и цени на услуги се 
определя при спазване на следните принципи:

1. възстановяване на пълните разходи на общината по пре-
доставяне на услугата;

2. създаване на условия за разширяване на предлаганите 
услуги и повишаване на тяхното качество;

3. постигане на по-голяма справедливост при определяне и 
заплащане на мастните такси.

(2) За услуга, при която дейностите могат да се разгра-
ничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от 
дейностите.

Чл.5. (1) Пълните разходи на община Айтос по предоставяне 
на определена услуга включват всички разходи за: 

1. преки и непреки трудови разходи (работни заплати и оси-
гуровка на персонала);

2. материални, режийни и други непреки разходи (достав-
ки на мателиали и услуги, застраховки, наеми, командировки);

3. разходи за управление и контрол по събиране на так-
сите;

4. други разходи, имащи отношение към формирането на 
размера на таксата.

(2) Пълните разходи се определят при спазване изис-
кванията на Закона за счетоводството и актовете по негово-
то прилагане.

Чл.6. (1) Размерът на таксата може и да не възстановява 
пълните разходи на общината по предоставянето на определе-
на услуга, когато общинският съвет- Айтос реши, че това се на-
лага за защита на обществения интерес. В този случай разли-
ката между разходите по предоставяне на услугата и размера 
на таксата е за сметка на общинските приходи.

(2) Не се допуска разликата между разходите и размера на 
таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща суб-
сидия, целеви субсидии, заеми и други трансфери от републи-
канския бюджет.

Чл.7. Лицата, неползващи услугата през съответната годи-
на или определен период от нея, заплащат само такса за пери-
ода на ползване на услугата.

Чл.8. (1) Общински съвет – Айтос може да освобождава 
отделни категории лица изцяло или частично заплащане на 
отделни такси.

(2) В случаите по ал.1 разходите са за сметка на общински-
те приходи с изключение на приходите от такси.

(3) Конкретните облекчения се определят в съответните раз-
дели на настоящата Наредбата.

Чл.9. В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят 
от общината и от други лица, основа за определяне размерите на 
цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този слу-
чай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните 
разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл.10. (1) Събирането на местните такси и цени на услуги 
се извършва от и за сметка на община Айтос.

(2) Местните такси и цени на предоставяните услуги от общи-
на Айтос се събират от общинската администрация.

(3) Приходите по ал.2 постъпват в общинския бюджет.
(4) Местните такси и цените на услугите се заплащат предва-

рително или едновременно с предоставяне на услугите, с изклю-
чение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

(5) Установяването, обезпечаването и събирането на мест-
ните такси се извършва по реда на чл.9б от ЗМДТ.

РАЗДЕЛ II
ПРОМЕНИ В РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ  

И ЦЕНИ НА УСЛУГИТЕ
Чл.11. Промените в размера на местните такси и цените на 

услугите се извършват по реда на тяхното приемане.
Чл.12. (1) Кметът на общината внася в общинския съвет ана-

лиз на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж 
годишно и/или/ при промяна размера на таксите и цените.

(2) Анализът по ал.1 задължително съдържа:
1. оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват 

измененията в разходите или пазарната цена;
2. оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3. информация за привлечени средства от проекти, донор-

ски програми, дарения и завещания.
4. препоръки за подобряване на администрирането на 

таксите.
(3) При необходимост общинският съвет променя размера 

на местните такси и цените на услугите.
Чл.13. Общинската администрация поддържа данни за:
1.услугите и дейностите, за които има определени так-

си и цени;
2.ползвателите на предоставената услуга;
3.изключенията от общата политика /преференции/;
4.използваната информация при определяне на такси и 

цени и конкретната методика / методики, използвани за опре-
деляне на размера им;

5.събраните средства от всяка потребителска такса и/или 
цена на услуга.

ГЛАВА ВТОРА
МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ I
ТАКСА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ

Чл.14. (1) Таксата се заплаща за услугите по събирането, 
извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на 
битовите отпадъци, както и/или за поддържането на чистотата на 
териториите за обществено ползване в населените места. Раз-
мерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно – сме-
тосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпа-
дъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за об-
ществено ползване. Данъчната оценка на недвижимите имоти на 
предприятия се определя по реда на чл.21 от ЗМДТ.

(2) За имоти, намиращи се извън районите, в които общи-
ната е организирала събиране и извозване на битови отпа-
дъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъ-
ци и / или за поддържане на чистотата на териториите за об-
ществено ползване. 

(3) Границите на районите и видът на предлаганите услуги 
в съответния район , както и на честотата на сметоизвозване 
се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват 
публично до 31 октомври на предходната година.

(4) Когато до края на предходната година общински съвет-
Айтос не е определил размера на таксата за битови отпадъци 
за текущата година, таксата се събира на база действащия раз-
мер към 31 декември на предходната година.

Чл.15. (1)Таксата се заплаща от:
1. собственика на имота;
2. ползвателя – при учредено вещно право на ползване;
3. концесионера – при предоставяне на особено право на 

ползване – концесия.
4. за имот държавна или общинска собственост, данъч-

но задължено е лицето, на което имотът е предоставен за уп-
равление.

(2) Недвижимите имоти, за които до края на месец декем-
ври на всяка предходна година е подадена декларация по обра-
зец, че имотът няма да се ползва през цялата следваща година, 
се освобождават от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
за цялата година. Счита се, че имотът не се използва при коли-
чества на консумирана ел.енергия не повече от 30 кв.часа и на 
изразходена вода не повече от 1 куб.метър на месец.

(3) При подадена декларация по ал.2 и установяване на 
ползване на имота, в това число и частично, таксата се дължи 
в пълен размер заедно с лихвите, а собствениците подлежат на 
административно наказателна отговорност, ако не се уведоми 
предварително Общината.

Чл.16. Таксата се определя в годишен размер за всяко на-
селено място в зависимост от извършваните дейности, с реше-
ние на Общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за 
всяка дейност, включваща необходимите разходи за: 

1. Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпа-
дъци – контейнери, кофи и др.;

2. Събиране на битовите отпадъци и транспортиране-
то им до депата или други инсталации и съоръжения за обез-
вреждането им; 

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, екс-
плоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпа-
дъци или други инсталации и съоръжения за обезвреждане, ре-
циклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включи-
телно отчисленията по чл.71а и чл.71е от Закона за управле-
ние на отпадъците; 

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, пар-
ковите и другите територии на населените места, предназначе-
ни за обществено ползване.

Чл.16а. (1) За определяне дела на таксата за битови отпа-
дъци за недвижимите имоти, попадащи в границите на органи-
зираното сметосъбиране и сметоизвозване, по редана чл.16б, 
ал.1, т3 и ал.2, т.3 предприятията подават в срок до 31 декем-
ври на предходната година до кмета на община Айтос деклара-
ция за вида и броя на съдовете за съхраняване на битови отпа-
дъци, които ще се използват през годината съобразно опреде-
лената честота за извозването на битовите отпадъци.

(2) Делът на таксата за сметосъбиране, сметоизвозване и 
осигуряване на съдове за смет се определя по реда на чл.16б, 
ал.1, т.3 и ал.2, т.3, а останалите дялове наткаста се определят 
по реда на чл.16б, ал.1, т.2 и ал.2, т.1 и т.2. В декларацията се 
посочват видът и броя на съдовете за изхвърляне на битовите 
отпадъци, които ще се използват през годината.

(3) Когато лицето не е подало декларация в срок, декла-
рирало е по-малко от необходимия му брой от съответния вид 
съдове за битови отпадъци или не изхвърля битовите отпадъ-
ци в определените за целта съдове, то заплаща годишната так-
са по общия ред.

Чл.16б. (1) Размерът на таксата за годината се определя в 
левове, както следва:

За гр.Айтос:
1. За всички жилищни имоти – 4,56 (четири цяло и петдесет 

и шест) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.:
1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и битовите отпадъ-

ци и осигуряване съдове за смет – 1,37 (едно цяло и тридесет 
и седем) на хиляда от данъчната оценка;

1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеите, 
парковите и другите територии от населените места, предназ-
начени за обществено ползване – 0,91 (нула цяло и деветде-
сет и едно) на хиляда от данъчната оценка;

1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
чително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 2,28 (две цяло и двадесет и осем) на хиля-
да от данъчната оценка.

2. За нежилищни имоти.
2.1. За нежилищни имоти на търгтовци по смисъла на ТЗ 

– 19,80 (деветнадесет цяло и осемдесет) на хиляда от данъч-
ната оценка, в т.ч.:

2.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 5,94 (пет цяло и девет-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-

назначени за обществено ползване – 3,96 (три цяло и девет-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 9,90 (девет цяло и деветдесет) на хиляда 
от данъчната оценка.

2.2. За нежилищни имоти на граждани – 9,11 (девет цяло и 
единадесет) на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.:

2.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 2,74 (две цяло и седем-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 1,81 (едно цяло и осем-
десет и едно) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 4,56 (четири цяло и петдесет и шест) на хи-
ляда от данъчната оценка.

3. За имоти, за които е подадена декларация по чл.16а, ал.1 
от тази Наредба за един съд 1,1 м3 („Бобър”) - 842,00 (осем-
стотин четиридесет и две) лв./год.

(2) За селата:
1. За селата: Дрянковец, Зетево, Караново, Лясково, Мал-

ка поляна, Пещерско, Пирне, Поляново, Раклиново, Черна мо-
гила, Черноград, Чукарка:

1.1. За всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на 
граждани – 21,78 (двадесет и едно цяло и седемдесет и осем) 
на хиляда от данъчната оценка, в т.ч.:

1.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и битовите отпа-
дъци и осигуряване съдове за смет – 6,53 (шест цяло и петде-
сет и три) на хиляда от данъчната оценка;

1.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 4,36 (четири цяло и три-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

1.1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
чително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 10,89 (десет цяло и осемдесет и девет) на 
хиляда от данъчната оценка.

1.2. За нежилищни имоти на търгтовци по смисъла на ТЗ 
– 19,80 (деветнадесет цяло и осемдесет) на хиляда от данъч-
ната оценка, в т.ч.:

1.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 5,94 (пет цяло и девет-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

1.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковете и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 3,96 (три цяло и девет-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

1.2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 9,90 (девет цяло и деветдесет) на хиляда 
от данъчната оценка.

2. За селата: Карагеоргиево, Мъглен, Съдиево, Тополица:
2.1. За всички жилищни имоти и за нежилищни имоти на 

граждани – 10,89 (десет цяло и осемдесет и девет) на хиляда 
от данъчната оценка, в т.ч.:

2.1.1. За сметосъбиране, сметоизвозване и битовите отпа-
дъци и осигуряване съдове за смет – 3,26 (три цяло и двадесет 
и шест) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 2,18 (две цяло и осемна-
десет) на хиляда от данъчната оценка;

2.1.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
чително отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 5,45 (пет цяло и четиридесет и пет) на хи-
ляда от данъчната оценка.

2.2. За нежилищни имоти на търгтовци по смисъла на ТЗ 
– 19,80 (деветнадесет цяло и осемдесет) на хиляда от данъч-
ната оценка, в т.ч.:

2.2.1. За сметосъбиране, сметоизвозване на битовите от-
падъци и осигуряване съдове за смет – 5,94 (пет цяло и девет-
десет и четири) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.2. За почистване на уличните платна, площадите, алеи-
те, парковите и другите територии от населените места, пред-
назначени за обществено ползване – 3,96 (три цяло и девет-
десет и шест) на хиляда от данъчната оценка;

2.2.3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, 
експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови от-
падъци или други инсталации или съоръжения за обезврежда-
не, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вклю-
читкелно отчисленията по чл.60 и чл.64 от Закона за управле-
ние на отпадъците - 9,90 (девет цяло и деветдесет) на хиляда 
от данъчната оценка.

3. За имоти в селата: Дрянковец, Зетево, Карагеоргиево, Ка-
раново, Лясково, Малка поляна, Мъглен, Пещерско, Пирне, По-
ляново, Раклиново, Съдиево, Тополица, Черна могила, Черно-
град, Чукарка, за които е подадена декларация по чл.16а, ал.1 
от тази Наредба- за един съд 1,1 м3 („Бобър”) - 842,00 (осем-
стотин четиридесет и две) лв./год.

Чл.17. (1) Таксата се плаща на две равни вноски в следни-
те срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която 
е дължима. На предплатилите до 30 април за цялата година се 
прави отстъпка 5 на сто. 

(2) Лицата неползващи услугата през една календарна го-
дина, се освобождават от задължението да заплащат съответ-
ната такса за този период. 

(3) Освобождаването от заплащане на таксата става въз 
основа на мотивирано писмено заявление на лицето до об-
щина Айтос.

Чл.18. (1) Собственикът на новопридобити имоти дъл-
жи такса от началото на месеца следващ месеца на придо-
биване на имота.

(2) Когато ползването на сградата или част от сградата е 

започнало преди окончателното завършване на сградата или 
на частта от сградата, таксата се дължи от началото на месеца, 
следващ месеца, през който ползването е започнало.

(3) За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дъл-
жи включително за месеца, през който е преустановено полз-
ването й.

(4) Таксата не се събира, когато общината не предоста-
вя услугата и не извършва разходи или някои от разходи-
те по чл.16.

РАЗДЕЛ II
ТАКСА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПАЗАРИ, ТЪРЖИЩА, ПАНАИРИ, 

ТРОТОАРИ, ПЛОЩАДИ, УЛИЧНИ ПЛАТНА И ТЕРЕНИ 
С ДРУГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Чл.19. (1) Таксата се заплаща за ползване на тротоари, пло-
щади, улични платна, места, върху които са организирани пазари 
(открити и покрити), тържища, панаири, както и терени с друго 
предназначение, които са общинска собственост.

(2) Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица 
ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират 
терените, посочени в ал.1.

(3) Територията на Община Айтос се разделя на зони с гра-
ници, както следва : 

Първа зона : улици “Хаджи Димитър “, “Панайот Хитов”, 
“Филип Тотю”, “Александър Стамболийски”, “Георти Бенков-
ски”, “Бачо Киро”, “Цар Крум” ,”Паркова”, “Красна” , “Васил 
Левски”, “Ген.Гурко”, “Софроний” “Христо Ботев” “Паисий”, 
“Станционна” “Неофит Бозвели”;

Квартали по ПУП на гр.Айтос : 101, 102, 103 ,104 ,105 106 
,107, 108, 109, 110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,11
9а,,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,133,13
4,135,136,137,160,166,167,168. 

Втора зона : останалата територия на община Айтос. 
(3) При ползване на терените повече от месец, таксите 

се заплащат месечно, но не по-късно от 5 дни преди започ-
ване на месеца.

(4) При прекратяване на ползването на площите по ал.1, ли-
цата не заплащат такса за периода от прекратяването до край-
ния срок на издаденото разрешително за ползавне.

(5) При промяна в размера на ползваната площ се спазва 
реда по предходната алинея.

(6) Таксите се плащат при издаване на разрешението за по-
сочения в него период.

Чл.20. (1) Определят се следните такси за ползване на па-
зари, като посочените цени са без ДДС:

1. за търговия със селскостопанска продукция - 1 лв. на 
кв.м. дневно, или 9лв. кв.м. месечно; 

2. за продажба от лек автомобил – 4,00 лв. дневно, или 
70лв. месечно; 

3. за продажба от товарен автомобил –7,00 лв дневно, 
или 130лв. месечно;

4. за търговия с промишлени стоки – 1,50 лв. на кв.м. днев-
но, или 10лв. на кв.м. месечно;

5 за продажба на птици – 3,00 лв. на кв.м. дневно;
(2) Определят се следните такси за ползване на пазари с 

цел търговия от производители:
1. производител на селскостопанска продукция- 70% от 

таксата по ал.1
2. производител на друга продукция- 80% от такса-

та по ал.1
(3) За лица с трета група инвалидност, определеният раз-

мер на таксата по ал.1, се намалява с 30%.
(4) Таксите по ал.1 се събират от длъжностни лица от об-

щинска администрация.
Чл.21. За ползване на общински терени, извън случаите за 

извършване на търговия и други обслужващи дейности на от-
крито се определя дневна такса без ДДС:

- за първа зона – 1 лв. на кв.м. на ден;
- за втора зона – 0.80 лв. на кв.м. на ден;
Чл.22. За поставяне на маси и столове се определят след-

ните такси без ДДС: 
- за първа зона - 7 лв. на кв.м. за 1 месец;
- за втора зона - 6 лв. на кв.м. за 1 месец;
Чл.23. За места, върху които са организирани лични и се-

мейни празници - 100 лв. за 1 ден, без ДДС, като таксата се за-
плаща при подаване на заявлението. Платената такса не се въз-
становява при нереализиране на мероприятието.

Чл.24. За места, върху които са организирани стрелбища, 
моторни люлки, циркове, батути и други атракциони - 1 лв. на 
кв.м. дневно, без ДДС. Заявления за ползване на терен, ведно 
с изискуемите документи, се подават в срок не по-късно от 7 
календарни дни преди датата, заявена за ползване.

  
РАЗДЕЛ III

ТАКСИ ЗА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, 
ДЕТСКА МЛЕЧНА КУХНЯ, ДОМОВЕ ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ 

И ДРУГИ ОБЩИНСКИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл.25. (1) За ползване на детски ясли и детски градини, ро-

дителите или настойниците, дължат месечна такса, пропорцио-
нално на броя на присъствените дни. Общият размер на месеч-
ната такса, е както следва:

1. За целодневни детски градини и детски ясли в гр.Айтос 
– 40 лв.

2. За детски градини в селата, съставни на Община Ай-
тос – 30 лв.

3. Целодневни подготвителни групи в град Айтос – 30 лв.
4. Целодневни подготвителни групи в селата – 25 лв.
5. За полудневни детски градини – 15 лв.
6. Подлежащите на задължително обучение деца от полу-

дневни детски градини не заплащат такса.
(2) За деца с един родител, с родители студенти редовно 

обучение или с родители с намалена трудоспособност до 70%, 
се заплаща 50% от таксата.

(3) Когато две деца от едно семейство са приети в едно или 
в различни детски заведения, за второто дете се заплаща так-
са с намаление в размер на 50%.

(4) Когато децата, които посещават същото или други дет-
ски заведения, са повече от две от едно семейство, за първо-
то дете се заплаща такса с 50% намаление, за второ със 75%, 
а за трето и всяко следващо дете, не заплащат таксата. Тре-
то и всяко следващо дете на многодетно семейство, не за-
плаща такса, независимо от това дали първите две посеща-
ват детска градина.

(5) За деца – близнаци, в случаите когато са първи, се за-
плаща за всяко по 50% от таксата, а в случаите когато са вто-
ри, се заплаща за всяко по 25% от таксата.

(6) Не се заплаща таксата за:
1. За деца, чийто родители или единият от тях е с намалена 

трудоспособност над 71%, сираци, деца на загинали при про-
изводствени аварии и природни бедствия или при изпълнение 
на служебен дълг и за деца по отношение на които е учреде-

но настойничество;
2. За деца с тежки хронични заболявания, посочени в спи-

сък на Министерството на здравеопазването и за деца с теж-
ки хранителни алергии, установени с протоколи и епикризи от 
медицински комисии;

3. за дните на отсъствие на децата, ако родителите са уве-
домили предварително писмено директора на детското заведе-
ние, а ако отсъствието е поради заболяване – при представяне 
на медицинска бележка от лечебно заведение. 

(7) За ползване на преференциите по ал.2 - ал.6, родителите 
или настойниците подават декларация до директора на детското 
заведение придружена с документи, показващи преференции-
те, действието на които започва от началото на месеца, след-
ващ месеца на представянето им.

(8) Не се заплаща такса за посещение в детски градини на 
територията на община Айтос за децата, отговарящи на съот-
ветните критерии по проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Актив-
но приобщаване в системата на предучилищното и училищно 
образование“, осъществяван в финансовата подпрепа на Опе-
ративна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ 2014-2020.

(9) Не се заплаща дневна такса за дейностите по хранене 
на децата в задължителното предучилищно образование в це-
лодневна организация на обучение.

Чл.26. За ползване на детска млечна кухня, родителите или 
настойниците дължат месечна такса в размер на общия сбор 
от дневните такси за месеца, както следва:

1. за деца от 6 до 12 месечна възраст включително - 1,40 
лева за един ден;

2. за деца от 12 до18 месечна възраст включително - 1,60 
лева за един ден;

3. за деца от 18 месечна до 3 годишна възраст – 1,60 
лева за един ден.

Чл.27. (1) Лицата, ползващи социални услуги финансирани 
от държавния бюджет, заплаща месечна такса в размер, опре-
делен с Тарифа, утвърдена от Министерския съвет.

(2) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на 
лицето.

Чл.28. (1) Лице, ползващо услугата доставяне на храна по 
домовете в системата на домашен социален патронаж, заплаща 
месечно такса в размер на общия сбор от дневните такси за ме-
сеца. Дневната такса е в размер на 2,20 лв. за доставяне храна 
“обяд и вечеря” и 2,00 лв. за доставяне храна “обяд”.

(2) Реалната издръжка на едно лице се определя в размер 
на 2,70 лв. на ден за доставяне на храна “обяд и вечеря” и 2,50 
лв. за доставяне на храна “обяд”. Реалната издръжка включва 
месечните разходи за храна, хигиенни материали, както и съот-
ветната част от общите разходи на кухненския блок за електри-
ческа енергия и вода, с изключение даренията и завещанията от 
местни и чуждестранни физически и юридически лица.

(3) Дължимата такса се заплаща от личните доходи на ли-
цето. Разликата до реалната издръжка на едно лице е за смет-
ка на общинския бюджет.

Чл.29. Ветераните от войните, ползващи услугата доставяне 
на храна по домовете в системата на домашен социален патро-
наж, заплащат месечната такса в размер на 30 на сто от полу-
чаваната от тях пенсия или сбора от пенсиите, но не повече от 
размерите, определени в чл.28, ал.1. 

Чл.30. Лице, ползващо услугите в системата на домашен 
социален патронаж се освобождава от заплащане на такса за 
услугата поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищ-
ните помещения, обитавани от обслужвания.

Чл.31. Таксите по чл.26-чл.29 се начисляват и събират от 
длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в об-
щинския бюджет до 25-то число на месеца, следващ месеца, 
за който се дължат.

Чл.32. Таксите за услуги по чл.25 се начисляват и събират 
от длъжностните лица в сътветните заведения и за внасят в об-
щинския бюджет до 10-то число на месеца , следващ месеца, 
за който се дължат.

РАЗДЕЛ IV
ТАКСИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл.33. Таксите се заплащат за техническите услуги, които се 
извършват от община Айтос и обхващат дейностите във връз-
ка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, 
строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и 
извънселищните територии.

Чл.34. Таксите за технически услуги се заплащат от физи-
ческите и юридическите лица, ползватели на услугата, при пре-
дявяване на искането.

Чл.35. (1) Освобождават се от такси за технически услуги 
държавните и общинските органи, организациите на бюджетна 
издръжка и Българският Червен кръст.

(2) Извън случаите по ал.1, по решение на Общинския съ-
вет могат да бъдат освобождавани от такса за административ-
ни и технически услуги – юридически лица в които Общината 
участва не по-малко от 40%. Освобождаването може да бъде 
еднократно или за определен период.

Чл.36. Определят се следните такси за технически услуги:
1. за издаване на скица за недвижим имот – 15 лв. на 

имот ;
2. за издаване на скица на недвижим имот за обстоятел-

ствена проверка- 25лв. на имот;
3. за издаване на виза за проектиране – 20 лв. на брой ;
4. за презаверяване на скици, от издаването на които са из-

текли 6 месеца – 5лв. на урег. п. имот, п.им. ;
5. за разглеждане на ПУП от ОЕСУТ до 3 ур.п.им. вкл. – 50 

лв.; над 3 ур.п.им. –100 лв.
6. за разглеждане от ОЕСУТ на ПУП за промяна предназна-

чението на земеделски земи по §4 от ПРЗ на ЗПЗЗ- 100лв.; за 
земеделски земи по кадастрална карта – 150 лв.

7.за разглеждане и процедиране от ОЕСУТ на ЧИ на када-
стрален план –100 лв./поземлен имот.

8. за ОСИП и одобряване на инвестиционни проекти за жи-
лищни сгради:

8.1.Фаза:Идеен проект - 25% от таксата за фаза ТП/РП
8.2. Фаза:Технически/работен проект за нови строежи – 

1лв./м2 РЗП; при промяна предназначението, вътрешни преу-
стройства – 0.50 лв./м2 РЗП

9. за одобряване и/или съгласуване на инвестиционни проек-
ти за сгради с производствено или търговско предназначение:

9.1.Фаза: Идеен проект – 25% от таксата за ТП/РП
9.2.Фаза: Технически / работен проект за нови строежи – 

1,50 лв./.м2 РЗП; при промяна предназначението, вътрешни 
преустройства - 0.75лв./.м2 РЗП.

10. за одобряване и/ или съгласуване на проекти за инфра-
структурни и /или технологични обекти: 

10.1 – за линейни обекти-0.50 лв./л.м., но не по-мал-
ко от 50лв.;

10.2.- за свободно стоящи обекти – 100лв.
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11. за съгласуване/одобряване на инвестиционни проекти 

по т.8 и т.9, за които е представен Доклад за оценка на съот-
ветствието от консултант, се дължи такса в размер на 35% от 
дължимото по т. 8,и т.9;

12. за преодобряване инвестиционни проекти - 30% от так-
сата за одобряване;

13. за издаване на удостоверения и други документи , 
свързани с приемането и разрешаване ползването на стро-
ежите – 20,00лв. за документ.

14. за издаване на удостоверения и други документи, 
свързани с проверки по различни планове и/или докумен-
ти, сравняване, съвместяване и изчисления по тях - 50,00лв. 
на документ.

15. за издаване на разрешение за строеж:
За строежи I категория – 1000 лв.
За строежи II категория – 500 лв.
За строежи III категория – 400 лв.
За строежи IV категория – 300 лв.
За строежи V категория – 150 лв.
За строежи VI категория – 50 лв.
16. за промени в разрешение за строеж при промяна по 

време на строителството – 70 лв./строеж.
17. за презаверка на разрешение за строеж с изтекъл срок 

на действие – 50% от таксата по т.15.
18. за допълване и/или промяна на Възложителя – 70 

лв./строеж.
19. за издаване на разрешение за поставяне на премест-

ваеми обекти за търговия и други обслужващи дейности на за-
крито по чл.4, ал.1, т.1 от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на община 
Айтос – 50,00 лв. на обект.

20. за участие на специалист по чл. 223 от ЗУТ при откри-
ване на строителна площадка и определяне линия и ниво на 
строеж – 50 лв./строеж.

21. за проверка съгласно чл. 159, ал. 3 от ЗУТ - 100 лв. 
на сграда.

22. за удостоверение за факти и обстоятелства по ТСУ 
- 20лв.

23. за заверяване на преписи от документи и на копия от 
планове и документацията към тях – 10 лв. на документ.

24. за ползване на тротоари, площади, улични платна и др. 
за разполагане на строителни материали в първа зона - 5 лв./
м2, месечно; във втора зона - 3 лв./м2, месечно 

25. за разглеждане от гл. архитект на искане за издаване 
на становище от гл.архитект за допускане на ЧИ на ПУП, изда-
ване на заповед или отказ от такава – 50 лв.

26. за издаване на удостоверения за въвеждане в експло-
атация на строежи от четвърта категория – 300лв. на удос-
товерение.

27. за издаване на удостоверение за въвеждане в експлоата-
ция на строежи от пета категория – 150лв. на удостоверение. 

В т.26 и 27 под строеж следва да се разбира ново строи-
телство, както и основен ремонт и реконструция.

28. за процедиране на ПУП, ПРЗ, ПЗ и ПР - 50.00лв. на 
ПУП.

29. за процедиране на ПУП ПП – 100 лв. на ПУП.
30. за заверка на екзекутивна документация – 10 лв. за до-

кумент, независимо от брой екземпляри. 
31. за издаване на удостоверение за търпимост по § 127 

от ПЗР към ЗИД на ЗУТ за всяка отделна сграда, при заявена 
обикновена услуга се заплаща такса в размер на 100лв.; при 
заявена бърза услуга – 200лв. 

32. за предоставяне на актуален цифров модел за гр.Айтос-
100лв.; за села, зони по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, на новообразу-
вани имоти и др.- 50лв. 

33. за ОСИП и одобряване на инвестиционни проекти за 
оранжерии- 100лв./бр.

Чл.37. (1) Сроковете за извършване на техническите услу-
ги по предходния член, ако не са определени в друг нормати-
вен акт, са както следва:

1. за услуги по т.4 – 2 дни
2. за услуги по т.20. и т.21 и т.32 – 3 дни
3. за услуги по т.1, т.13, т.19, т.22, т.23, т.24, , т.30 и 

т.31,бърза услуга - 7 дни
4. за услуги по т.3, т.14, т.25, т.31, обикновена услу-

га – 14 дни 
5. за услуги по т.5, т.6, т.7 , т.8 , т.9, т.10, т.12, т.29 и 

т.33 – 1 месец 
6. за издаване на скица до формат на листа А3 в срок до 24 

часа се заплаща таксата по чл.40, т.1 в троен размер. 
(2) При неспазване на срока по ал.1 размерът на таксата за 

тях се намалява с 1 на сто на ден, считано от деня на забавяне-
то, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.

РАЗДЕЛ V
ТАКСИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Чл.38. (1) За извършване на услуги по гражданско състоя-
ние и гражданска регистрация се определят следните такси:

1. за издаване на удостоверение за наследници(НБД) 
- 3лв.;

2. за издаване на удостоверение за наследници на починал 
наследодател без ЕГН– 5 лв.

3. за издаване на удостоверение за настоящ адрес - 3лв.;
4. за издаване на удостоверение за постоянен адрес - 

3 лв.;
5. за издаване на удостоверение за промени на насто-

ящ адрес - 3 лв.;
6. за издаване на удостоверение за промени на постоя-

нен адрес - 3лв.;
7. за издаване на удостоверение за вписване в регистъра 

на населението - 3лв.;
8. за издаване на удостоверение за раждане(дубликат) 

- 3лв.;
9. за издаване на удостоверение за сключен граждански 

брак (дубликат) - 3лв.;
10. за издаване на препис-извлечение от акт за смърт (за 

втори и следващ път) - 3лв.;
11. за издаване на удостоверение за семейно положе-

ние - 3 лв.;
12. за издаване на многоезично извлечение от акт по граж-

данско състояние - 3лв.;
13. за издаване на удостоверение за идентичност на лице 

с различни имена - 3лв.;
14. за издаване на удостоверение за съпруг/а и родстве-

ни връзки – 3лв.;
15. за издаване на удостоверение за семейно положение, 

съпруг/а и деца – 3 лв.;
16. за издаване на удостоверение за сключване на брак от 

български гражданин в чужбина – 3лв.;
17. за издаване на удостоверение за снабдяване на чужд 

гражданин с документ за сключване на граждански брак в ре-
публика България - 3 лв.;

18. за заверка на документи за чужбина - 5 лв.;
19. за издаване на заверен препис от Семеен регистър, 

воден до 1978г. или копие от личен регистрационен кар-
тон (ЛРК) - 3лв.;

20. за отразяване на избор или промяна на режим на иму-
ществени отношения между съпрузите (при вече сключен граж-
дански брак) - 3 лв.;

21. за признаване и изпълнение на съдебно решение или 
друг акт на чуждестранен съд (орган) - 10лв.;

22. за проверка и комплектоване на документи по установя-
ване наличието на българско гражданство - 10 лв.;

23. за издаване на удостоверение за идентичност на адми-
нистративен адрес – 5 лв.;

24. за други видове удостоверения извън изброените, свър-
зани с гражданско състояние (за родените от майката деца, за 
правни ограничения и др.) – 3 лв.;

25. за преписи от документи – 1лв./ страница;
26. за услуга сключване на граждански брак с ритуал – 

40 без ДДС;
27. за услуга музиканлно оформление при сключване на 

граждански брак - 10лв.; 
(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са:
1. Обикновена – до 7 дни;
2. Бърза – до 3 дни, като таксата за услугата се запла-

ща в двоен размер;
3. Експресна – до 24 часа от заявяването на услугата, като 

таксата се заплаща в троен размер. Еспресните услуги се из-
вършват само след консултация със съответния специалист от-
носно наличието на такава възможност;

Чл.39. (1) При производства за настаняване под наем, про-
дажби, замени или учредяване на вещни права и право на полз-
ване върху общински имоти се заплаща такса за всяко конкрет-
но производство, изчислена по следната формула: 

Р общ. = Рт1 + Рт2 + Рт3 , където: 
Рт1 - разходи за материали (хартия и печат, ел. енергия, 

гориво за оглед на имота /ите)
Рт2 - разходи за изготвяне на оценка на имота /ите от ли-

цензиран оценител 
Рт3 - други разходи (разходи за консултантски услуги, скици, 

удостоверения за характеристиката на имотите и др. 
(2) Конкретният размер на таксата по ал.1 се определя слу-

жебно при подготовката на съответната административна пре-
писка и се заплаща от приобретателя на имота, и/или носите-
лят на вещното право.

(3) При производства по учредяване на безвъзмездно пра-
во на ползване не се заплаща такса по ал.1. 

(4) При производства за настаняване под наем в общин-
ски жилища не се заплаща такса по ал.1.

РАЗДЕЛ VI
ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ 

Чл.40.(1) За притежаване на куче, собственикът заплаща 
годишна такса в размер на 12лв.

(2) Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответ-
ната година.

(3) Когато кучето е придобито след 31 март на съответ-
ната година, таксата се заплаща в едномесечен срок от при-
добиването му. В този случай таксата е в размер на 1 лв. за 
всеки месец до края на годината, включително и за месеца 
на придобиването.

(4) От заплащането на такса се освобождават собствени-
ците на кучета посочени в чл.175, ал.2 от Закона за ветерина-
ромедицинската дейност.

РАЗДЕЛ VII
ТАКСИ ПРИ ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО

НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ ОТ ОБЩИНСКИ ПОЗЕМЛЕН 
ФОНД

Чл.41. (1) Размерът на таксата за промяна на предназна-
чението на земеделска земя се определя от:

1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в 
акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за катего-
ризиране на земеделските земи при промяна на тяхното пред-
назначение /ДВ, бр.90 от 1996 г./;

2. размера на земята, включена в границите на определе-
ната площадка или трасе на обекта;

3. местонахождението на земята съобразно категория на 
населеното място, определена по реда на чл.36, ал.2 от За-
кона за административно-териториалното устройство на Ре-
публика България;

4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.
(2) Размерът на таксата се определя по формулата :
Т = СББ х Кплощ х Кк х Кпол,
където :
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка зе-

меделска земя /лв./;
СББ – средният бонитетен бал за съответната категория 

земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризиру-
ема земя СББ е 2,5;

Кплощ – коефициентът за площта на земята, необходи-
ма за обекта;

Кк – коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол – коефициентът за поливност. 
(3) Коефициентът за площта на земята се определя в зави-

симост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида 
на обекта, както следва:

1. За обектите по чл.42, ал.1:
а) при площ до 1 дка включително – 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително – 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително – 4,00;
г) при площ над 10 дка – 5,00.
2. за обектите по чл.42, ал.2, независимо от размера на 

площта, която се засяга – 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също земли-

ще и за които предложения за промяна на предназначение-
то са внесени от един и същ собственик или лице, което има 
право да строи в чужд имот, коефициентът за площ от т.1 се 
определя въз основа на сумата от площите на всички имо-
ти независимо от броя на изработените за тях подробни ус-
тройствени планове.

(4) Коефициентът за категорията на населеното място се 
определя в зависимост от групата по категория на населеното 
място и от вида на обекта, както следва:

Групи по категория
Вид на обекта

По ал.42, 
ал.1

По чл.42, 
ал.2

1. За земи в землищата на населени 
места от I, II и III категория 13,00 1,20

2. За земи в землищата на населени 
места от IV и V категория 9,00 0,80

3. За земи в землищата на населени 
места от VI, VII и VIII категория 6,00 0,50

(5) за линейни обекти коефициентът по ал.3 е 1,00.
(6) Коефициентът за поличност при поливни условия е 1,20, 

а при неполивни – 1,00.
Чл.42. (1) Размерът на таксата се определя по реда на пре-

дходния член, като се ползва съответният коефициент в коло-
на 2 на таблицата към чл.41, ал.4, при промяна на предназна-
чението на земеделската земя за изграждане на :

1. Търговски обекти;
2. Производствени обекти;
3. Складови обекти;
4. Административни обекти;
5. Курортни обекти;
6. Туристически и спортни обекти;
7. Жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.
(2) Рамерът на таксата се определя по реда на предход-

ния член, като се ползва съответният коефициент в колона 3 
на таблицата към чл.41, ал.4, при промяна на предназначени-
ето на земеделската земя за изграждане на :

1. Обекти – публична държавна и публична общинска 
собственост;

2. Здравни обекти;
3. Обекти на науката, образованието и културата;
4. Обекти на енергетиката и транспорта;
5. Обекти със социално предназначение;
6. Обекти за опазване и възстановяване на околна-

та среда;
7. Обекти, свързани с отстраняването на природни бед-

ствия и аварии;
8. Обекти на отбраната и националната сигурност;
9. Обекти, свързани с производството, съхранението и 

прерабпотката на селскостопанска продукция, както и обек-
ти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържи-
ща за непреработена растителна и животинска продукция; 
обекти за съхранение, поддържане и ремонт на селскосто-
панска техника;

10. Хидромелиоративна инфраструктура;
11. Игрални полета на игрища за голф.
Чл.43. (1) Таксата се заплаща от инвеститора на обекта, 

който ще строи в земеделската земя от общински поземлен 
фонд, след постановяване на положително Решение за про-
мяна предназначението на земеделската земя от Комисия по 
чл.17м ал.1 от ЗОЗЗ.

(2) Размерът на таксата за всеки конкретен обект се опре-
деля въз основа на протокол на комисия, назначена от Кмета 
на общината. Протоколът на комисията се връчва на инвести-
тора на обекта по реда на АПК.

(3) Таксата се заплаща еднократно, в 30-дневен срок от 
връчване на протокола по чл.2.

Чл.44. (1) При изграждане на разсадници и други обекти 
за производство на земеделска продукция такса се заплаща 
само за тази част от земята, която се застроява със спомага-
телни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се 
получава земеделска продукция.

(2) Таксата за всички спомагателни и допълнителни обек-
ти, за инженерната инфраструктура и комуникациите намиращи 
се във и извън границите на площадката /трасето/ на основния 
обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се 
иска промяна на предназначението на земеделските земи.

РАЗДЕЛ VIII
ТАКСИ ЗА ОТКУПУВАНЕ НА ГРОБНИ МЕСТА

Чл.45. За ползване на гробни места над 8 години се запла-
щат еднократно такси, както следва:

1. до 15 години:
1.1. за първа зона – 30,00 лв.
1.2. за втора зона – 28,00 лв.
1.3. за трета зона – 20,00 лв.
2. за вечни времена - таксите по т.1, увеличени пет пъти 
3. за придадени по регулация маломерни гробни места – съ-

ответната част от таксата, определена за гробното място.

РАЗДЕЛ IX
ТАКСИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ
Чл.46. (1) За издаване на удостоверение за регистрация за 

извършване на таксиметров правоз на пътници с леки автомо-
били се заплаща еднократна такса в размер на 100 лв.

(2) За вписване на промени в списъка на превозните след-
ства към удостоверението по ал.1 се заплаща такса в размер 
на 10лв. за всяко конкретно превозно средство.

(3) За издаване на разрешение за извършване на такси-
метрова дейност с леки автомобили, по чл.24а, ал.1 от Зако-
на за автомобилните превози, се заплаща еднократна такса в 
размер на 40 лева за един брой автомобил.

(4) При извършване на промени в разрешителното по ал.3, 
касаещи смяна на един автомобил с друг се заплаща такса в 
размер на 30 лв.

(5) При извършване на промени в разрешителното, по 
ал.3, касаещи смяна на един водач с друг, се заплаща так-

са в размер на 10лв.
(6) За издаване на дубликат на удостоверието по ал.1 се 

заплаща такса в размер на 10лв.
Чл.47. (1) Таксите по предходния член се заплащат при за-

явяване на услугата.
(2) Сроковете за извършване на услугите по чл.46, ал.2, 

ал.4 – ал.6 са:
1. Обикновена – до 7 дни;
2. Бърза – до 3 дни, като таксата за услугата се запла-

ща в двоен размер;
3. Експресна – до 24 часа от заявяването на услугата, като 

таксата се заплаща в троен размер;

РАЗДЕЛ Х
ТАКСА ЗА ЗООПАРК

Чл.48. За вход в Зоопарк – Айтос се събират следни-
те такси:

1. за деца до 7 години – безплатно;
2. за деца от 7 до 18 год. – 1.00 лв.;
3. за възрастни – 2.00 лв.

ГЛАВА ТРЕТА
ЦЕНИ НА ПРАВА И УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА 

НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
Чл.49. (1) За всички услуги и права, предоставяни от об-

щина Айтос, които не са регламентирани със закон, се опре-
деля цена с тази Наредба.

(2) Цените на услугите се формират на основа на пълни-
те разходи, направени от общината по предоставяне на услу-
гите. Пълните разходи включват всички преки и непреки раз-
ходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват 
и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително 
работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, 
включително разходите за материали и доставки, комунални ус-
луги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;

в/ разходи за управление и контрол;
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследова-

телска дейност, определяне на стандарти и регулиране, вклю-
чително и за задължителни протоколи за оценка на влияние-
то върху околната среда;

д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа 
на данни от съществуващата система за отчетност.

(3) Цените на услугите могат и да надвишават себестой-
ността им.

(4) Цените на услугите са прости и пропорционални.
(5) Цените на услугите се събират от общинската адми-

нистрация и приходите от тях постъпват в бюджета на об-
щината.

Чл.50. (1) Услугите, предоставяни от общината могат 
да бъдат:

1. обикновена;
2. бърза;
3. експресна.
(2) Сроковете за извършване на услугите започват да те-

кат от деня на подаване на необходимите документи и запла-
щане на цената на съответния вид услуга.

(3) Заплащането се извършва в брой или безкасово по съ-
ответната сметка.

(4) Бързата услуга се заплаща с 100% увеличение, а екс-
пресната – със 200%.

Чл.51. Необходимите документи за извършване на конкрет-
на услуга или предоставяне на право от общината се утвърж-
дават със заповед на кмета на общината.

Чл.52. Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се 
определя със заповед на кмета на общината.

Чл.53. При неспазване на сроковете по чл.50, ал.1 разме-
рът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, 
считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от 
пълния й размер.

РАЗДЕЛ I 
ЦЕНИ НА ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЛИЧНИ ПЛАТНА
И ТЕРЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ И РАЗПОЛАГАНЕ НА РИЕ

Чл.54. Определят се следните цени за ползване на улич-
ни платна в пешеходна зона с цел преминаване и спиране на 
МПС : 

1. за зареждане на търговски обекти (часов пропуск) - 12 
лв. месечно за 1час дневно;

2. за други дейности – транспортно- производствени нуж-
ди и др./часов пропуск за 1 транспортно средство/ - 10 лв. ме-
сечно за 1час дневно;

3. за служебни автомобили на учреждения на бюджетна из-
дръжка (целодневен) - безплатен 

4. за втори и следващи автомобили, собствениците на ко-
ито имат адресна регистрация по постоянен адрес в пешеход-
ната зона – 10 лв. на автомобил за година;

5. за автомобили, собствениците на които имат адресна 
регистрация по настоящ адрес или имот в пешеходната зона 
– 5 лв. за 1 автомобил за 1 седмица, или 15 лв. за 1 автомо-
бил за 1 месец;

Посочените цени не включват ДДС.
Чл.55. Преминаването през пътищата на града на тежки и 

/ или извънгабаритни ППС се разрешава след заплащането на 
цена в размер на 50 лв./км, без ДДС.

Чл.56. (1) Определят се следните цени за разполагане на 
рекламно-информационни елементи на територията на Общи-
на Айтос върху общински имоти, сгради и съоръжения, как-
то следва: 

РЕКЛАМНИ ЕЛЕМЕНТИ ПЪРВА ЗОНА ВТОРА ЗОНА
РИЕ с едностранна рекламна 
площ до 6 кв.м

8.00 лв.кв.м 
/ месец без 
ДДС

6.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

РИЕ с едностранна рекламна 
площ от 6 кв.м до 12 кв.м

10.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

7.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

РИЕ с едностранна рекламна 
площ над 12 кв.м

12.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

9.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

Информационно-указател-
ни табели над един брой за 
един обект

10.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

8.00 лв.кв.м 
/ месец
без ДДС

(2) При РИЕ с двустранна рекламна площ цената по ал.1 се 
увеличава съответно с 50%.

(3) За осветени РИЕ консумираната ел.енергия се запла-
ща допълнително.

Чл.57. (1) Определят се следните цени за паркиране на пар-
кинги общинска собственост:

1.за паркиране на паркинги – общинска собственост, се за-
плаща цена в размер на 1 лв. за 1 час престой с ДДС и 0,50лв. 
за 30 мин.престой с ДДС

2. за паркиране на паркинга на ул.”Неофит Рилски” до 
детска болница се заплаща в размер на 0,50 лв. за 1 час 
престой с ДДС

(2) За запазено паркинг-място в общинските платени пар-
кинги – 10 лв. с ДДС за 1 автомобил за 1 седмица или 30 лв. 
с ДДС за 1 автомобил за 1 месец . 

(3) Издава се ВИП АБОНАМЕНТ - 36 лв. с ДДС за месец за 
всички места в паркингите в рамките на два часа за ден.

РАЗДЕЛ II
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕ НА 

СОБСТВЕНОСТТА
Чл.58. (1) Определят се следните цени на услуги, свър-

зани с управление, стопанисване и разпореждане с общин-
ска собственост:

1. Издаване на удостоверение за наличие или липса на ак-
тове за общинска собстевност- 10лв.

2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на пре-
тенции за възстановяване на собствеността- 10лв.

3. Издаване на удостоверение, че имота е отписан от ак-
товите книги- 10лв.

4. Удостоверение за реституционни претенции- 10лв.
5. Удостоверение относно поризхода на недвижим имот- 

10лв.
6. Удостоверение за отстъпено право на строеж- 10лв.
7. Удостоверение от общ характер(свързано със собстве-

ността)- 5 лв.
8. Препис от документи, свързани със собствеността- 5 

лв. без ДДС.
9. Заверка на молба –декларация за признаване правото 

на соблственост върху недвижими имоти, необходима за из-
вършване на обстоятелствена проверка- 30лв. 

10. За извършване на оценка на щета по ЗОСИ, заявителя 
заплаща следните цени без ДДС:

- при извършване на услугата с превоз на заявите-
ля- 7лв.;

- при извършваене на услугата с превоз на община Ай-
тос – 15лв.;

11. Маркиране на дървета и издаване на превозен билет, 
заявителя заплаща следните цени без ДДС:

- 2 лв./куб.м. маркирана дървесина;
- 2лв. за издаване на превозен билет;
При маркиране на дървета и издаване на превозен би-

лет на организации на бюджетна издръжка не се заплаща 

такса по т.11.
12. Издаване на удостоверение за характеристика на зе-

меделска земя- 10лв.
13. Издаване на заверен препис-извлечение от 

решения,протоколи, заповеди, актове и договори – 3лв на 
страница без ДДС;

14. Издаване на удостоверения за изплатен приватизи-
ран обект- 5лв.

15. Заверка на копие от актове, договори, заповеди, 
решения,протоколи и други документи- 2лв. без ДДС;

16. Тръжна документация по процедури за продажба или 
отдаване под наем на имоти общинска собственост – 30лв. 
без ДДС;

17.Тръжна документация отдаване под наем пасища и мери 
– 5 лв. без ДДС.;

(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1 са как-
то следва:

- обикновена- 5 работни дни;
- експресна – 1 работен ден, като експресната услуга се за-

плаща с 200% увеличение от цената на обикновената услуга.

РАЗДЕЛ III
ЦЕНИ НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ 

ОТ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
Чл.59. (1) Определят се следните цени на услуги, свързани 

с местни данъци и такси:
1. Издаване на удостоверение за данъчна оценка- 10лв.
2. Издаване на удостоверение за наличие или липса на за-

дължения по ЗМДТ- 10лв.
3. Издаване на удостоверение за декларирани дан-

ни- 5 лв.
4. Издаване на удостоверение за платен данък наслед-

ство-5 лв.
5. Издаване на служебна бележка за МПС- 5 лв.
6. Заверено копие от данъчна декларация- 5 лв.
7. Справка за задължения към местния бюджет за мина-

ли години – 5 лв. 
(2) Сроковете за извършване на услугите по ал.1, т.1 са 

както следва:
- обикновена - 3 работни дни;
- бърза – 2 работни дни, като услугата се заплаща със 100% 

увеличение на цената на обикновената услуга.
- експресна – 1 работен ден, като експресната услуга се за-

плаща с 200% увеличение от цената на обикновената услуга.

РАЗДЕЛ IV
ЦЕНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДАКИ И 

ОБЕКТИ НА ОТКРИТО В ОБЩИНА АЙТОС
Чл.60. (1) За използване по график на спортните площад-

ки на открито, изградени в Спортен комплкс „Крум Делчев” – 
Айтос, се определят следните цени:

№ по 
ред

Наименование на услугата Забе-
лежка 

Цени

1. Организирани групи с учител деца и уче-
ници от 08:00 часа до 16:00 часа

без-
платно

2. Провеждане на организирани спорт-
ни мероприятия (състезания), деца 
и ученици

без-
платно

3. Лицензирани спортни клубове, реги-
стрирани и развиващи дейност в Об-
щина Айтос, отговарящи на изисква-
нията на чл.7 от Наредбата за услови-
ята и реда за финансово подпомага-
не дейността на спортните клубове в 
община Айтос

без-
платно

4. Лицензирани външни футболни клу-
бове

 с вкл. 
ДДС

20,00 
лв./час

5. Провеждане на организирани спортни 
мероприятия (състезания)

с вкл. 
ДДС

15,00 
лв./час

6. Провеждане на индивидуални ме-
роприятия

с вкл. 
ДДС

15,00 
лв./час

7.  При ползване на осветление на запла-
щащите такса допълнително се събира

 с вкл. 
ДДС

 5,00 
лв./час

8. Наем на топка/при желание/ с вкл. 
ДДС

 3,00 
лв./час

9. Наем на комплект отразителни потници 
за отбор /при желание/

с вкл. 
ДДС

 3,00 
лв./час

(2) За използване на спортни площадки от лицата, освобо-
дени от такса, директорите/ ръководителите на училища, дет-
ски градини и лицензирани спортни клубове, подават писмено 
искане до Кмета на общината или упълномощено от него лице 
най-малко 3 дни предварително, като в него посочват дата, 
час, продължителност на ползването, брой лица, които ще из-
ползват площадките, както и всяка друга информация.

(3) Лицензираните спортни клубове от община Айтос, от-
говарящи на изискванията на чл.7 от Наредбата за условия-
та и реда за финансово подпомагане дейността на спортните 
клубове в община Айтос, провеждат своите занимания съглас-
но изготвените графици от ръководителите им.

Чл.61. За ползване на спортна зала за провеждане на:
1. приятелски спортни срещи между лицензирани и профе-

сионални клубове /мачове/ - 50 лв. на час;
2. тренировки /волейбол, баскетбол, хандбал/ - 10 лв. 

на час;
3. тренировки по кик-бокс, борба, акробатика – 10 лв. 

на час;
4. занималня по каланетика, степ-аеробика, народни танци, 

модерни танци /неспортни клубове/ - 20 лв. на час;
5. тренировки по футбол малки вратички – 24 лв. на час;
6. тенис на маса – 1 лв. на час;
7. концерти, ревюта и др. организирани мероприятия – 

100 лв. на час;
8. търговски изложения и базари – 500 лв. на ден.
Чл.62. (1) За ползване на клубни помещения общинска 

собственост- 30лв.без ДДС.
(2) За ползване на заседателните зали на община Айтос:
1. Заседателна зала на общински съвет- 40лв. без ДДС;
2. Малка заседателна зала- 20лв. без ДДС;
3. Арт зала на община Айтос – 30лв. без ДДС.
Чл.63. Цени за почасово ползване на помещения в учили-

ща, детски градини и обслужващи звена.

№ 
по 

ред

ВИДОВЕ ОБЩИНСКИ ИМОТИ ЦЕНА ЗА 
ЧАС

БЕЗ ДДС
1. Училища

- Физкултурен салон за спорт
- Физкултурен салон за др. дейности

7,00 лв
8,00 лв.

 - Класна стая 5,00 лв.
- Специализиран кабинет 7,00 лв.
- Помещения за други дейности, свързани с 
учебния процес

3,00 лв.

- Спортна площадка
- без ползване на осветление
- ползване на осветление

3,00 лв.
5,00 лв.

2. Детски градини
- Физкултурен салон за спорт 5,00 лв.
- Помещения 3,00 лв.
- Физкултурен салон за др. дейности 6,00 лв.

3.
Помещения в училища и детски градини за 
тренировъчни и състезателни дейности на 
ученици и деца при ползването на услугите 
от лицензирани спортни клубове

6,00 лв.

4. Помещения в обслужващи звена към учи-
лища и детски градини

3,00 лв.

РАЗДЕЛ V
ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИ-

НА АЙТОС
Чл.64. (1) За издаване на разрешение за ползване на те-

рен за поставяне на преместваеми обекти за търговия на от-
крито по чл.4, ал.1, т.2 буква „г“, „д“, т.3, т.4 от Наредба за 
реда за разрешаване поставянето на преместваеми обекти на 
територията на община Айтос и РИЕ - 20.00 лв.

(2) Издаване на разрешение за извършване на търговия 
и други обслужващи дейности на открито – по чл.4, ал.1, т.2 
буква „а“, „б“ и „в“ от Наредба за реда за разрешаване по-
ставянето на преместваеми обекти на територията на общи-
на Айтос – 10,00 лв.

1. За първа зона – 1,50 лв. на кв.м. дневно без ДДС;
2. За втора зона – 1,00 лв. на кв.м. дневно без ДДС;
(3) При провеждане на празнични и спортни мероприятия, 

организирани от община Айтос, таксите по предходната али-
нея се събират като за първа зона.

Чл.65. За ползване на общински ел.табла - 30.00лв. 
без ДДС;

Чл.66. За ползване на подвижна сцена- 50лв. без ДДС
Чл.67. Издваване на удостоверение от общ характер- 3 

лв. без ДДС; 

Чл.68. За извършване на копирни услуги без ДДС:
1. формат А4 едностранно – 0,10 лв.
2. формат А4 двустранно – 0,15 лв.
Чл.69. (1) За регистрация на ППС с животинска тяга, как-

то и за издаване на дубликат от регистрационен талон на 
ППС с животинска тяга, се заплаща такса в размер на 5 лв. 
за едно ППС.

(2) За съгласуване на маршрутно разписание за специ-
ализиран превоз на пътници и за превоз по транспртна схе-
ма- 10лв.;

Чл.70. (1) При учредяване на право на преминаване през 
общински имоти в регулация, за прокарване на водопровод, 
канал, електропроводи и кабелни разпределителни мрежи за 
радио, интернет и телевизионни сигнали, за септични ями и 
др. видове пречиствателни съоръжения, се заплаща обезще-
тение по цени, както следва: 

1. За всички видове тръбопроводи – канали, отпадни во-
допроводи, газификации и др.:

- до 30 метра – по 4,00 лева на линеен метър;
- от 30 метра до 100 метра - по 120,00 лева, плюс 1,00 

лв. за всеки линеен метър над 30 метра; 
- над 100 метра – 190 лв., плюс 0,60 лв. на всеки ме-

тър над 100 метра; 
2. За електропроводи и кабелни разпределителни мрежи 

за радио, телевизионни и интернет сигнали и др.:
- до 30 метра – 3 лв. на линеен метър;
- над 30 метра – 90 лв., плюс 0,80 лв. за всеки линеен 

метър над 30 метра ;
- над 100 метра – 146 лв., плюс 0,50 лв. за всеки ме-

тър над 100 метра.
3. За септични ями и канали – по 10 лв. на квадра-

тен метър;
4. За осигурен транспортен достъп до имот – по 2.50 

лв. на кв.м.;
(2) За преминаване през общински имоти, находящи се 

извън регулация, се прилагат 70% от цените по ал.1, т.1, т.2 и 
т.3 

Чл.71. За издаване на протокол за възстановяване на 
тротоари, улични платна и зелени площи след прокопава-
не- 100лв.

Чл.72. За разполагане на съоръжения в и върху обект 
“ТВ и УКВ-4М ретранслаторна станция”, лица регистрира-
ни по лицензия /обща или индивидуална/ от Комисия по ре-
гулиране на съобщенията заплащат следните цени на ме-
сец, както следва:

1. за съоръжения свързани с извършване на дейност по 
индивидуални лицензии – 1000 лв.;

2. за съоръжения свързани с извършване на дейност по 
общи лицензии – 20 лв. за 1 бр.антена;

3. при разполагане на част от съоръжението в /върху/ обек-
та и друга част на жерето /собственост на БТК ЕАД – НУ”РТС”/ 
- се заплаща 70% от съответната такса;

4. за разполагането на съоръжения за разпространение на 
ефирна телевизия и радио – не се заплаща месечна такса”.

Посочените лица се задължават да заплащат и месечните 
разходи за ел.енергия.

Чл.73. (1) За ползване на услуги по погребения:
1. Предоставяне на ковчег – обикновен - 50 лв.
2. Организиране на погребение - 20 лв.
3. Извозване на починалия от града до Гробищния парк 

- 15 лв.
4. Изкопаване и зариване на
- нов гроб - 45 лв.
- стар гроб - 65 лв.
5. Предоставяне на надгробен знак - 7 лв.
6. Предоставяне на надковчезни дъски/комплект/ -18 лв.
7. Поставяне на надковчезни дъски - 6 лв.
8. Еднократно почистване на гробно място - 7 лв.
9. Едногодишен абонамент за почистване на гробно мяс-

то – 50 лв.
10. Подрязване на клони и храсти - 10 лв.
11. Транспортиране на покойник извън територията на 

гр.Айтос и от лечебно заведение до адрес - 1 лв./км.
12. Предоставяне на преносима хладилна инсталация – 

0,75 лв. на час.
Посочените цени са без ДДС.
(2) Погребалната дейност, извършвана от Общината на са-

мотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, наста-
нени в заведения за социални услуги и регистрирани в служ-
бите за социално подпомагане е безплатна.

(3) В случаите, когато погребалната услуга на посоче-
ните в ал.2 лица не се извършва от Общината разходите за 
погребението се поемат от бюджета на общината до стой-
ността, определена в настоящата Наредба, след представя-
не на фактура.

Чл.74. (1) За публикации във вестник „Народен при-
ятел”:

1. една цяла цветна вестникарска страница - I-ва и IV-та 
- 200,00 лв. без ДДС

2. една цяла вътрешна вестникарска страница - черно- 
бяла - 150,00 лв. без ДДС

3. цветна 1/2 I-ва и IV-та вестникарска страница - 120,00 
лв. без ДДС

4. черно-бяла 1/2 - вътрешна вестникарска страница - 
100,00 лв. без ДДС

(2) За обяви и съобщения в местния вестник:
1. малки обяви - безплатни за гражданите
2. обяви и съобщения за Юридически лица и политически 

партии - 0,30 лв. на дума без ДДС
3. съобщение за граждани – 0,20 лв. на дума без ДДС
(3) за отпечатване на реклама в местния вестник:
1. черно - бяло рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и 

политически партии - 100 кв.см.- 30,00 лв. без ДДС
2. цветно рекламно каре за ЕТ, ЮЛ, организации и полити-

чески партии - 100 кв. см.- 60,00 лв. без ДДС
3. рекламна снимка - цветна с текст до 5 реда - 10,00 

лв. без ДДС
4. рекламна снимка - черно - бяла с текст до 5 реда - 

6,00 лв. без ДДС
(4) Реклама в местния радиовъзел:
1. излъчване на готов рекламен клип - 10,00 лв. без ДДС
2. изработка на музикален клип - 20,00 лв. без ДДС
3. излъчване на рекламен материал - до 10 машинопис-

ни реда реда /1 минута/ - 10,00 лв. без ДДС и от 10 до 30 м. 
реда /от 1 до 3 минути/ - 30,00 лв. без ДДС

За над 5 рекламни излъчвания в местния радиовъзел се 
предлага отстъпка от 5 % от посочените цени:

4. рекламни интервюта и репортажи – до 30 м. реда /3 ми-
нути/- 30,00 лв. без ДДС

(5) Обяви и съобщения в местния радиовъзел 
1. до 2 м. реда - 2,00 лв. без ДДС
2. до 10 м. реда /1 минута/ - 5,00 лв. без ДДС
3. до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/ - 20,00 лв. без ДСС
За над 5 излъчвания на обяви и съобщения в местния ради-

овъзел се предвижда отстъпка от 5 % от посочените цени.
(6) Музикални поздрави в местния радиовъзел – 2,00 

лв. без ДДС
(7) Изявления в местния радиовъзел на политически пар-

тии и коалиции:
1. до 10 м. реда /1 минута /- 10,00 лв. без ДДС
2. до 30 м. реда /от 1 до 3 минути/ - 20,00 лв. без ДДС
Чл.75. (1) Такса за радиоточка- 6лв. без ДДС
(2) Освобождават се от заплащането на такса по ал.1, 

инвалиди от всички групи, след представяне на документ за 
инвалидност.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§1. По смисъла на тази Наредба:
1. “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, 

при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на 

които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона 
за местните данъци и такси.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§2. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази На-

редба се осъществява от кмета на общината или определе-
ни от него лица.

§3. Тази Наредба се издава на основание чл.9 от Закона 
за местните данъци и такси във вързка с чл.21, ал.2 от ЗМС-
МА и влиза в сила от датата на публикуването й във вестник 
„Народен приятел“. 

§4. Отменя Тарифа за промяна предназначението на зе-
меделските земи, общинска собственост, приета с Решение 
№ 233/18.12.2012г.

§5. Размерът на такса битови отпадъци за 2021 г. е оп-
ределен с Решение №182/23.12.2020 г. по досегашния ред 
на чл.16а, чл.16б.

§6. Настоящата наредба е приета с решение № 206/25.02 
2021 г., пр.№ 17 на ОбС-Айтос и отменя Наредба за опре-
деляне и администриране на местни такси и цени на услу-
ги на територията на община Айтос, приета с Решение № 
416/26.02.2003 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ АЙТОС
КРАСИМИР ЕНЧЕВ



Създател на парк "Сла-
веева река" е тракиецът 
Стоян Тошев Стоянов. 
Посветил е 25 години от 
живота си на работата 
по създаването на айтос-
ката забележителност, с 
много любов към приро-
дата, с лишения, с грижа 
и всеотдайност. И без за-
плащане.  

Роден е през 1884 г. в 
Лозенград, в бедно земе-
делско семейство с шест 
деца. През 1902 г. преслед-
вано от турските власти, 
семейството на Тошев се 
преселва в Пловдив. Там 
вече пълнолетният мла-
деж завършва земеделско 
училище. 

По-късно се установява 
в Айтос, живее под наем 
на ул. „Черковна”. През 
1912 г. става доброволец 
за освобождението на 
Тракия, а през 1913 г. се-
мейството му също се за-
селва в Айтос. Построяват 
къща в бежанския квартал, 
в която Стоян Тошев жи-
вее до края на живота си. 
Умира през 1944 г.

Всички години от живо-
та му в Айтос са посвете-
ни на работата по създава-
нето на парка и градската 
градина, както и за зале-
сяването на знакови мес-

та в града. 
Стоян Тошев купува със 

собствени средства три 
декара земя, на която съз-
дава разсадник. Сам от-
глежда дървета и храсти 
с цел залесяване на все 
още голия терен на бъде-
щия парк в североизточ-
ния край на града. Зале-
сява района около "Лъджа-
та", сам планира и създава 
градската градина. Съвре-
менниците му го знаят като 
Зеления и често го търсят 
да облагородява плодни 

дръвчета. 
В продължение на чет-

върт век Тошев работи в 
разсадника до гаровия 

мост, пренася пеша, на 
раменете си декоратив-
ния разсад и търси точ-
ното място на всяко дръв-

че и храст на територията 
на бъдещия парк. С теж-
кия товар изминава поч-
ти ежедневно по три-чети-
ри километра, без никой 
да му заплаща огромните 
усилия и  труд за създава-
нето на прочутия днес ай-
тоски парк.

За първи път айтозлии 
се поклониха пред делото 

на създателя през 2002 г. В 
знак на признателност, в 
Деня на Тракия 2002 г. Об-
щината и Тракийското дру-
жество откриха паметник 
на Стоян Тошев до входа 
на парк "Славеева река". А 
през 2018 г. паркът, създа-
ден от Стоян Тошев, беше 
изцяло преобразен по про-
ект на Община Айтос.

165 състезатели от 40 
клуба в страната участ-
ваха в Държавния лич-
но-отборен шампионат 
по свободна борба за ка-
дети в Самоков на 17-19 
март 2021 г. 

Борците на 
КСБ "Айтос" Ми-
хаил Михов в 
кат. до 80 кг и 
Габриел Деми-
рев в кат. до 
92 кг спечели-
ха бронзови ме-
дали след ос-
порвани двубои 
с най-добрите 
във възрастова-
та група. Муста-
фа Зюлфекер - 
кат. до 80 кг и 

Ертан Фикрет - кат. 65 кг 
се представиха много до-
бре. Първенството в Са-
моков беше техният де-
бют като кадети. 

"Момчетата порастват, 
минават в по-голяма въз-

растова гру-
па и се бо-
рят с по-го-

леми от тях. Въпреки това, 
се представиха отлично. 
Благодаря им", коментира 

за НП президентът и тре-
ньор Ружди Ахмед.

НП
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стр.4 Народен приятел10
Два медала за айтоските борци от 
Държавното първенство в Самоков

Дарителска кампания набираше средства за Кре-
мена Стоянова - за операция в Република Турция - 
МАСТЕКТОМИЯ, поради вариант с неясно клинич-
но значение (VUS- ХЕТЕРОЗИГОТЕН). Средствата са 
събрани, дарителската кампания се преустановява, 
съобщи Кремена в профила си във фейсбук.

"Благодарение на ВАС, нито за миг не съм губила на-
дежда, че ще успеем да съберем нужната сума! Сега, 
след като всички средства са събрани, официално спи-
раме кампанията! За да няма никакви съмнения относ-
но правомерното им използване, те се съхраняват в за-
щитена банкова сметка и ще се използват само за це-
лите на лечението.

Моля всички, които са поставили кутии в моя подкре-
па, да преустановят предприетата инициатива. Кампани-
ята я спирам, но страницата няма да се спира и ще кач-
вам публикации, за да Ви държа в течение как продъл-
жава лечението. Предвид обстановката в страната, опе-
рацията ще бъде извършена след трансфера на парите 
от България в Турция. Предполагам , че това ще стане 
до 1-2 седмици. След като операцията бъде извършена, 
ще последват следоперативни контролни прегледи и из-
следвания, за да се завърши лечението.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ПОДКРЕПАТА!
Пожелавам Ви много здраве, щастие и никога не се от-

казвайте пред трудностите, които поднася животът!" 
К. Стоянова

Дарителската кампания  
„ДА Помогнем нА КРемИ“ 

приключва успешно

Станимир ГЕНЕВ 

На 20 март мъжкият отбор на ФК "Ви-
хър" - Айтос най-сетне излезе от теж-
ката пандемична зима и влезе в игра-
та с пролетно настроение. След се-
рия от колебливи мачове от начало-
то на този полусезон и няколко загу-
би от доста по-слаби отбори, в събота 
тимът посрещна на градския стадион 
в Айтос отбора на "Балкан" (Планини-
ца). Само ще вметна, че тази година 
отборът на Планиница е с доста може-
щи футболисти. Играчите са събирани 
прецизно - във визитките им има учас-
тие в доста отбори от нашата област 
и такива на по-високо ниво. Отборът е 
обезпечен финансово и вървят слухо-
ве, че тази година се бори за първо-
то място в групата, че и за влизане на 
по-горно ниво. 

За този мач БФС-Бургас предвидли-
во изпрати съдийска бригада от Ямбол, 
която не познава отборите и футболи-
стите - един доста добър ход, който оп-
равда очакванията -  съдийската трой-
ка ръководи мача перфектно. 

Отборът на "Вихър" - Айтос излезе 
на терена с една-единствена цел - по-
беда. Треньорът Милен Минчев беше 
заложил на състав предимно от игра-
чи, горяли в доста битки по терените. 
Отборът на Планиница също беше до-
шъл готов да си замине с трите точки. 
Най-голямата изненада в нашия от-
бор за тази важна и тежка среща - на 
вратата, като титулярен вратар заста-
на сърцатият защитник на "Вихър" Ни-
колай Влаев. Той показа завидни ка-
чества и на този пост като отрази ня-
колко много опасни удара на напада-

телите на Планиница. 
Първото полувреме премина изця-

ло под диктовката на футболистите на 
"Вихър" - бяха абсолютни господари на 
терена и със серия от перфектни отиг-
равания доведоха резултата до 2:0 с 
голове на нападателите Емрах Ферад 
и Руси Христозов. И двата гола бяха 
вкарани с глава от ъглови удари. Още 
в десетата минута, поради контузия 
играта напусна Диян Вълков - един от 
опитните футболисти на "Вихър". Мал-
ко преди края на първото полувреме, 
поради контузия играта напусна и мо-
торът на тима, "щатният" голмайстор 
Руси Христозов. Второто полувреме 
започна добре за „вихърци“, но отбо-
рът на Планиница започна да показва 
защо е дошъл. Все по-често атакуваше, 
а айтозлии изтърваха няколко "злат-
ни" положения за гол от типа „стопро-
центови“. "Вихър" загуби още един от 

най-добрите на терена, защитника Али 
Пехливан, който имаше отлични изяви 
в този тежък мач. В една от поредните 
си атаки "Балкан" (Планиница) отбеля-
за гол, после изравни - 2;2. 

Беше ден на контузиите. Капитанът 
на "Вихър" Костадин Лалев, който през 
първото полувреме обезличи "звезда-
та" на Планиница и почти през цяло-
то второ полувреме игра със стиснати 
зъби, накрая рухна на терена - абсолют-
но невъзможно беше да продължи сре-
щата. Четирима от най добрите излязо-
ха в различни периоди от мача с тежки 
контузии. Но всички се бориха героич-
но до края и мачът завърши 2:2.

"Вихър" не спечели, а загуби точ-
ки, но важното е, че отборът показа 
мъжество и спортен хъс, и всички иг-
рачи се раздадоха на макс и показа-
ха желание за игра. Благодарим Ви, 
момчета!

Четирима от „Вихър“ с контузии, 
равен мач с „Балкан“

26 март - Ден на Тракия
Тракиецът Стоян Тошев, залесил парк „Славеева река“


