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ОТНОСНО: Приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба за
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията
на Община Тервел (Наредбата)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет – гр.
Тервел прие Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Тервел.
1. Причините и мотивите за приемане на наредба за изменение и допълнение в
Наредбата са следните:
Причините, налагащи изменението на Наредба за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел e да се актуализира
размера на месечната такса в дейност „Домашен социален патронаж“ на територията на
Община Тервел, с което да се прецизира и постигне възвращаемост на пълния размер на
предлаганата услуга.
Заложеният размер на такса за домашен социален патронаж не е актуализиран от 2013
г., като към настоящия момент 8 години по-късно, цените на всички основни хранителни
продукти и консумативи са се увеличили драстично с темпа на инфлация на годишна база.
Анализът от статистическа и пазарна информация за цените на хранителни продукти отчита
повишаване на индекса на цените от основни хранителни групи, обособени в менюто
предлагано в „Домашен социален патронаж“. Цената на олиото, захарта, брашното, млечните
и месни продукти се е повишила най-видимо, показват данните на Система за агропазарна
информация (САПИ). Също така нараснаха драстично разходите за ел.енергия, грива за
отопление, водата и консумативите, в т.ч. перилни и хигиенни материали и транспортни
разходи за разнасяне на храната. Допълнително, плавното покачване на цените на храните и
енергоносителите през последните три години доведе до ежегоден дисбаланс между
приходите от такси за услугата и нейната себестойност. Този дисбаланс се покрива от други
приходи в общинския бюджет и тази тенденция ограничава качеството на останалите
общински дейности и услуги.Съществува и още една неблагоприятна тенденция – ниската и
несъразмерна такса за ползване на услугата „Домашен социален патронаж“ води до
перманентно увеличаване на броя на потребителите от целевата група лица , а именно хора в
надтрудоспособна възраст. Записват се за ползване на услугата лица с напълно съхранени
възможности за самообслужване и капацитетът на звеното отдавна е надвишен.Към момента
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не съществува регламент на местно ниво, който да позволява диференциране на
потребностите на ползвателите, а приемането на такъв, с оглед на динамиката в
здравословното състояние на възрастните хора ще доведе до социална несправедливост.
През последните месеци бяха повишени и размерите на изплащаните пенсии, което макар и в
малка степен, кумулативно представлява предпоставка за определяне на справедлива цена на
и слугата „Домашен социален патронаж“, т.е. такава, която се доближава до нейната
себестойност, от която по нормативни съображения се изключват не малките разходи за
персонал.
Предложението за промяна е съобразено с начина на формиране на таксите,
съответстваща на реалната издръжка на едно лице, съгласно чл.86 от Закона за местни
данъци и такси.
Реалната издръжка на едно лице за дейност ДСП включва: месечните разходи за храна,
постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за
разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи за електрическа и
топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с изключение на даренията и
завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица.
В таксите не са включени разходите за заплати на персонала, обслужващ
доставката на храна - служители заети в кухнята, шофьори, разносвачи. Към настоящият
момент таксата в Наредбата за потребител за месец е 40 лв. в зависимост от хранодните на
месеца при пълен оклад - пет дни в седмицата. При калкулация на горепосочените разходи
реалната издръжка на един потребител възлиза на 60 лв. месечно.
Подобрението в качеството на храната, предоставяна от ДСП, както и социалната
изолация, в която бяха поставени възрастните хора и лицата с увреждания след
въведеното извънредно положение през март и пандемичната обстановка в последствие
доведоха до още по-голям интерес към услугата „Домашен социален патронаж“. Бюджетът
на социалната услуга е недостатъчен да поеме всички желаещи при условие, че се
възстановява само 40 лв. от таксата, а реалната издръжка възлиза на 60 лв. месечно. Към
настоящия момент бюджетът на ДСП за издръжка е около 175 000 лв., като от платени
такси в общинския бюджет влизат близо 120 000 лв. годишно.
Нашето предложение е да се увеличи таксата от 40 лв. на 60 лв., което се явява пълна
възвращаемост на разходите, които се влагат за извършване на услугата. С увеличение на
таксите на лицата ползващи услугата ще се увеличи приходът към общинския бюджет
с близо 60 000 лв. годишно, а ще се освободи ресурс от собствени приходи за други
дейности, които имат необходимост от изпълнение.
2. Цели, които се поставят с приемане на наредба за изменение и допълнение в
Наредбата:
Целта на направеното предложение за изменение и допълнение на НОАМТЦУ на
територията на община Тервел е :
 Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на
тяхното качество, чрез увеличение на таксата;
 Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такса, която
отговаря на възстановяване на част от разходите по предоставените услуги;
3. Очаквани резултати от приемане на наредба за изменение и допълнение в
Наредбата:
Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата са:
 По – висока ефективност на предоставяните услуги от дейност „ Домашен социален
патронаж“;
 Актуална нормативна база, свързана с определянето на таксите за ползване на
общински социални услуги;
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 Синхронизиране на социалните политики на общинска ниво с действащото
законодателство на Република България в сферата на социалните дейности;
 Яснота, публичност и обективност при определяне и заплащане на размера на
местните такси;
 Възстановяване на част от разходите на Общината по предоставяне на услугите.
4. Финансови средства, необходими за прилагането на наредба за изменение и
допълнение в Наредбата:
Прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не изисква
финансови средства, различни от тези, осигуряващи досегашната уредба, т.е. не се
предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс.
5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на
Република България:
Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е
подзаконов нормативен акт, в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за
местното самоуправление и не противоречи на норми от по-висока йерархия и на
Европейското законодателство. Предлаганите промени не са в противоречие с Европейската
конвенция за правата на човека.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът за
приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е публикуван на 10.11.2021 г.
на интернет страницата на Община Тервел в раздел „Общински съвет“, подраздел „Проекти
на наредби и програми“ и на 10.11.2021 г. на Портала за обществени консултации за
обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок за
предложения и становища, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община
Тервел на адрес: гр. Тервел, ул.„Св. Св. Кирил и Методий“ No 8 или изпратени на
електронен адрес: tervel2007@abv.bg.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет – гр. Тервел да вземе следното
Проект!

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 6, ал.1, т.6 и чл. 119, ал.2 от ПОДОбСНКВОА, чл. 21, ал.1, т.7 и т.23
и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 9 от ЗМДТ, както и във връзка с чл.76, ал.3 и чл.79 от АПК, Общински
съвет – Тервел, приема изменение и допълнение в Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Тервел,
както следва:
I.В Приложение № 3 към Раздел ІІІ от Наредбата:
Било:
Приложение № 3 към Раздел ІІІ от Наредбата
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
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№
І.
1.

Заведение
Детски ясли, детски градини - целодневни
ЦДЯ (Целодневна детска ясла)

2.

ДГ (отоплявани с течно гориво или газ)

3.

ДГ (отоплявани с твърдо гориво)

ІІ.

Полудневна организация на работа
детска градина
За деца от първа и втора възрастова група

1.

2.
ІІІ.
1.

2.
ІV.

1.

V.
1.

Мярка

Такса в лева

на месец на
дете
на месец на
дете
на месец на
дете

30,00

на месец на
дете

20,00 лв.
(равнява се на
2/3 от
стойността на
пълната такса)
20,00

30,00
25,00

в

За заплащане на част от стойността на
храната на децата в подготвителните групи
Почасова организация на работа в детска
градина
За деца от първа и втора възрастова група

на месец на
дете

За заплащане на част от стойността на
храната на децата в подготвителните групи
Сборна група през летния период при
целодневна организация на учебния
процес
За посещение на дете в сборна група през
летния период при целодневна организация
на учебния процес
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж

на месец на
дете

на месец на
дете

10,00 лв.
(равнява се на
1/3 от
стойността на
пълната такса)
8,00

на месец на
дете

50,00

на месец на
лице

40,00

Става:
Приложение № 3 към Раздел ІІІ от Наредбата
Такси за детски ясли, детски градини и други общински социални услуги
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№
І.
1.

Заведение
Детски ясли, детски градини - целодневни
ЦДЯ (Целодневна детска ясла)

2.

ДГ (отоплявани с течно гориво или газ)

3.

ДГ (отоплявани с твърдо гориво)

ІІ.

Полудневна организация на работа
детска градина
За деца от първа и втора възрастова група

1.

2.
ІІІ.
1.

2.
ІV.

1.

V.
1.

Мярка

Такса в лева

на месец на
дете
на месец на
дете
на месец на
дете

30,00

на месец на
дете

20,00 лв.
(равнява се на
2/3 от
стойността на
пълната такса)
20,00

30,00
25,00

в

За заплащане на част от стойността на
храната на децата в подготвителните групи
Почасова организация на работа в детска
градина
За деца от първа и втора възрастова група

на месец на
дете

За заплащане на част от стойността на
храната на децата в подготвителните групи
Сборна група през летния период при
целодневна организация на учебния
процес
За посещение на дете в сборна група през
летния период при целодневна организация
на учебния процес
Домашен социален патронаж
Домашен социален патронаж

на месец на
дете

на месец на
дете

10,00 лв.
(равнява се на
1/3 от
стойността на
пълната такса)
8,00

на месец на
дете

50,00

на месец на
лице

60,00

II.Възлага на Кмета на Община Тервел, да предприеме последващите съгласно закона
действия.

ВНОСИТЕЛ:
инж. СИМЕОН СИМЕОНОВ
Кмет на Община Тервел
ДИ/МПн
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