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ПРОЕКТ 

 

на Наредба  за изменение и допълнение на Наредба за 

определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги 

 

 
(Приета с Решение №416/26.02.2003 г., обективирано в Протокол №43 на Общински 

съвет-Айтос) 

 

Създава се нов раздел: 

 ХІ , „Такса за използване на спортни съоръжения на открито” 

Чл. 46 д  „За използване на спортни съоръжения на открито се заплаща такса в 

размер на 10 лв/час.” 

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги влиза в сила в 3-дневен срок от датата на публикуването 

и във вестник „Народен приятел”. 
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М О Т И В И 

 

към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община 

Айтос 

 

1. Причините за изменение на Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос са 

продиктувани от обстоятелството, че в Община Айтос бяха изградени две 

спортни площадки, с финансиране от Министерството на младежта и 

спорта. Тяхното изграждане позволява по-интензивно развитие на 

спортните дейности на открито на територията на общината. Към днешна 

дата площадките са напълно изградени и въведени в експлоатация, като 

към тях е проявен засилен интерес от страна на гражданите и жителите на 

Община Айтос. Към момента в Наредба за определяне и администриране 

на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос не е 

уреден въпроса със заплащането на такси за ползването на спортни 

обекти на открито, което налага приемането на Наредба за изменение и 

допълнение на действащата Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос.  

С предложените промени се предвижда въвеждането на такса за 

използване на спортни съоръжени на открито, която ще служи за тяхната 

поддръжка.  

2. Финансови и други средства, необходими за прилагането на нормативния 

акт: Би могло да възникне нужда от финансови средства за прилагане на 

промените от гледна точка на необходимост от лице, което да упражнява 

контрол по отношение ползването на съоръженията и да събира 

определената такса.  

3. Очаквани резултати от прилагането на наредбата: Прилагането на 

промените ще доведе до формиране на допълнителен финансов приход, 

който ще бъде използван за поддръжка на спортните съоръжения във вид, 

отговарящ на съвременните спортни изисквания.   

4. Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият проект за 

изменение на Наредба за определяне и администриране на местните такси 
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и цени на услуги на територията на община Айтос е в съответствие с 

разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

Предлаганият проект не противоречи на действащата нормативна база и е 

изцяло в синхрон със законовите норми и принципи. Гарантира се 

спазването на изискването на закона при предоставяне на 

административна услуга да се заплаща само нейната стойност, а не й 

възнаграждение.  


