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Проект! 
Наредба за изменение и  допълнение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги  на територията на община Айтос( приета с Решение № 

206/25.02.2021г., пр.17, публ. Във в.“НП“ бр.457/23.03.2021г. в сила от 23.03.2021г. Доп. с 

реш.№261/27.05.2021 г., пр.№20, публ. – в.„НП”, бр.478/18.06.2021 г., в сила от 18.06.2021 г.; 

Изм. съгл. §6 от реш.№312/29.09.2021 г., пр.№24, публ. – в.„НП”, бр.506/22.10.2021 г., в сила от 

22.10.2021 г.; Изм. с реш.№ 421/30.05.2022 г., пр.№32, публ. – в.„НП”, бр.553/03.06.2022 г., в 

сила от 01.06.2022 г.) 

 

§1.  В чл.26, т.1.  изразът „2.20 лева за един ден“ се променя на „ 2.60 лв. за един ден“. 

            §2.  В чл.26, т.2.  изразът „2.20 лева за един ден“ се променя на „ 2.80 лв. за един ден“. 

            §3.  В чл.26, т.3.  изразът „2.20 лева за един ден“ се променя на „ 2.80 лв. за един ден“. 

§4.  В чл.28, ал.1 изразът „3.30 за доставяне храна „обяд и вечеря“  и 2.80 лв. за доставяне 

храна на „обяд“  се променят на „4.60 за доставяне храна „обяд и вечеря“   и 3.80 лв. за 

доставяне храна на „ обяд“. 

§5.  В чл.28, ал.2  изразът „ 3.90 лв. на ден за доставяне на храна „обяд и вечеря“ и 3.40 

лв. за доставяне на храна на „обяд“ се променя  на „5.20 на ден за доставяне на храна „обяд и 

вечеря“ и 4.40 лв. за доставяне на храна на „обяд“. 

§6.  В  чл.73, ал.1, т.5  в израза „предоставяне на надгробен знак“ допълва с думата 

„обикновен“. 

§7.  В  чл.73, ал.1, създава нова т.15, със следното съдържание: 

„15.Предоставяне на надгробен знак- лакиран – 20.00лв.“ 

§8.  В  чл.73, ал.1, създава нова т.16 със следното съдържание: 

„16.Предоставяне на ковчег – овал – 130.00лв.“ 

§9. В чл.73, ал.1, създава нова т.17 със следното съдържание: 

„17.Предоставяне на ковчег – гигант – 170.00лв.“ 

§10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, приета с Решение на 

Общински съвет -Айтос № …………...., влиза в сила от датата на публикуването й във вестник 

„Народен приятел“. 

 

  

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос   


