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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
ОТ ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ -  кмет на община Крушари

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Крушари

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане Наредба за изменение и 
допълнение в Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Крушари /Наредбата/. 
Обстоятелствата налагащи промени в действащата Наредба са следните:

1.Причини, които налагат приемането:

Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Крушари са във връзка със заповед №АдК-04-31/12.05.20г. 
на областния управител на област Добрич и необходимостта от икономическа 
обоснованост на определената за заплащане месечна такса от лице, ползващо 
услугите в системата на Домашен социален патронаж (ДСП) при община Крушари.

Редът за предоставяне на тази социална услуга на територията на община 
Крушари е уреден в Наредба № 5 на община Крушари. Основната социална услуга, 
посочена в чл.4, ал.1 от Наредба № 5 е именно приготвяне и доставка на храна до 
дома на потребителя. Услугата цели да подпомогне хора в неравностойно 
положение, които сами не могат да се справят с ежедневните си нужди от 
приготвяне на храна. Поради факта, че услугата е със социална насоченост, то 
потребителят заплаща само тези разходи, които са калкулирани в порциона като 
останалите разходи, свързани с работни заплати и осигуровки на персонала, 
перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, като 
и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 
канализация и битови отпадъци следва да се поемат от общинския бюджет.
С промяната са въведени и категории потребители, които частично или напълно са 
освободени от заплащане на таксата като редът за това е посочен в Наредба № 5 на 
общината.
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2. Целите, които се поставят:
Целта на приемането на настоящите промени в Наредбата е да бъде определена 

такса за лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж 
(ДСП), както и начина на нейното изчисляване.

Предложената промяна в Наредбата ще даде възможност на всеки потребител 
сам да изчисли дължимата си месечна такса за ползване на услугата, а на 
общинската администрация -  да начислява и събира същата.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата 
уредба:

Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет 
определя размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на 
пълните разходи на общината по предоставяне на услугата. Размерът на таксата 
може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на 
определена услуга, когато общинският съвет реши, че това се налага за защита на 
обществения интерес.

Изготвената справка за извършените разходи по параграфи при дейност ДСП 
за 2019г. показва реалната стойност за един потребител на един ден, т.е. дава 
представа за стойността на реалната издръжка. Предвид социалния характер на 
предоставяната услуга, ориентирането й към най-уязвимите социални групи, налага 
общината да поеме по-голямата част разходите, основно свързани с работни 
заплати и осигуровки на персонала, перилни и хигиенни материали, транспортни 
разходи за разнасяне на храната, като и съответната част от общите разходи за 
електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци.

В случай, че направеното предложение бъде прието, необходимият финансов 
ресурс ще е в размер на 6.02 лв. на ден за потребител или 126.42 лв. месечно за 
потребител при пълен работен месец, от които 30 (тридесет) лева ще бъдат внесени 
от потребителя под форма на месечна такса.

Сравнително постоянният размер на местните приходи показва, че средствата 
могат да бъдат осигурени от общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането:
- Създаване на условия за предоставяне на необходима социална услуга за лица в 
неравностойно положение от всички населени места в общината;
- Облекчаване условията на живот на потребителите на услугата;
- Ежедневно подпомагане на самотно живеещи хора на територията на общината и 
лица с увреждания;

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Крушари, е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на 
Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 
местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 
материя.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с 1, т. 7 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, с чл. 11, ал.З от 
Закона за нормативните актове и чл.79 вр. с чл.77 от АПК предлагам Общинският 
съвет с. Крушари да приеме следното



Р Е Ш Е Н И Е
Проект!

1. Общинският съвет с. Крушари приема Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Крушари, както 
следва:

§1. Член 23 се изменя така:
„ Чл. 23. (1). Лице, ползващо услугите на Домашен социален патронаж (ДСП), 
заплаща месечна такса в размер на 30 лв.;
(2) Таксата на едно лице включва месечните разходи за храна (при среднодневен 
уклад от 1.56 лв. за храноден). Разходите за заплати и осигуровки на персонала, 
перилни и хигиенни материали, транспортни разходи за разнасяне на храната, като 
и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, 
канализация и битови отпадъци се поемат от Общинския бюджет.
(3) С предимство ползват услугите на ДСП ветераните от войните, които заплащат 
50% от таксата по ал. 1;
(4) Такса се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се 
изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугите на 
патронажа за съответния месец.
(5) Таксите за ДСП се начисляват и събират от длъжностните лица от Звено „ 
Местни данъци и такси“ от общинска администрация и/или от определени лица със 
Заповед на кмета на община Крушари. Таксите се внасят в общинския бюджет до 25- 
то число на следващия месеца.“
§2. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.

ВНОСИТЕЛ: 
Илхан Мюстедж
Кмет на община



С П Р А В К А
ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ПАРАГРАФИ ПРИ ДЕЙНОСТ 
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ЗА 2019 ГОДИНА

Видове разходи Отчет за 2019 г 
лева .

Разход на ден 
на 1 лице лева

ЗАПЛАТИ 38212 2,44
ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ 5939 0,38

Г ОСИГУРОВКИ 8470 0,54
гХРАНА 24269 1,56

МАТЕРИАЛИ 5411 0,34
ГОРИВО ЗА КОЛИТЕ 8052 0,51
ВЪНШНИ УСЛУГИ 2351 0,15
ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ И 
ВЕНЕТКИ 1602 0,10

ВСИЧКО РАЗХОДИ ЗА 2019 ГОД. 94306 6,02

През бюджетната 2019 година потребителите са средно 63 бр. 
Работните дни през 2019 година -  249 бр.

Разход на 1 лице на ден 6,02 лева

За един месец -  126,42 лева

ИЗГОТВИЛ: И. ДЕНЕВ А


