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Д О К Л А Д   

от  Добри Стефанов – кмет на община Крушари  
 
 

Относно: Допълнение на Наредба № 11 за определянето и администрирането 
на местните такси и цени на услуги на територията на община Крушари 

 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

 С предлаганото допълнение на Наредбата се уреждат отношенията, свързани с 
определянето и администрирането на местна такса за предоставяни на физически и 
юридически лица на нова социална услуга, реда и срока за нейното събиране на 
територията на община Крушари. 
        
1. Причини и мотиви за приемане на настоящата Наредбата са следните: 

Община Крушари е бенефициент по проект по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, Схема BG 051ЗД001-5.1.04 „Помощ в дома”, 
приоритетна ос 5.  

По последни данни, в Дирекция „Социално подпомагане”, филиал Крушари, са 
регистрирани 205 лица с увреждания, в т.ч.  14  деца.   

Голямата част от тях, поради различни ограничения от здравословен характер, 
не са в състояние да се справят сами в ежедневието си.  Изключени са от социалния 
живот и са в риск от зависимост от институционална грижа. За да останат в дома си, 
се нуждаят от социални услуги, предоставяни в домашна среда, които се изразяват в 
дейности за лична помощ, в т.ч. и дейности с медико-социална насоченост, дейности 
за социална подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности. 

Отчитайки фактите и в изпълнение на стратегията, Община Крушари през 
последните 5 години акцентира в социалната си политика на поетапно развива  
услугите, изпълнявани на проектен принцип. Реализирани са проекти, предоставящи 
услугите  „Социален асистент” и „Домашен помощник”.  От 2008 – 2011г. те се 
предоставяха чрез успешно изпълнение  на проекти по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, финансирани от ЕС чрез ЕСФ, в които 15 наети 
лица, подкрепиха над 30 лица от целевите групи. До месец септември 2012г. със 
срок на изпълнение 18 месеца, продължава и предоставянето на услугата „Личен 
асистент” по схема „Алтернативи” също финансирана от Европейския социален 
фонд, която се предоставя от 9 лица в полза на  9 лица. 



Към настоящия момент община Крушари е подписала договор с Агенцията за 
социално подпомагане за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, Схема BG051PO001-5.1.04  „Помощ в дома” на 
стойност 155 962,75 лв.  

Изискване на настоящата схема е за предоставяне на почасови дейности за 
грижи в домашна среда, лицата да заплащат такси. Заплащането на потребителска 
такса е задължително условие на разглежданата схема, изрично посочено от 
Договарящия орган в Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. 
Размерът на таксата не може да покрие разходите по обгрижване на самотно 
живеещи и болни стари хора по домовете, както и деца с увреждания. При неговото 
определяне водещ е социалния елемент, поносимостта на социалната цена, която 
крайните потребители могат да платят предвид крайно ниските си доходи от лични 
пенсии и невъзможността да си осигурят финансова подкрепа от свои близки и 
роднини или чрез други странични доходи.  

С оглед постигане на ефективна и устойчива политика за подкрепа на лица, 
нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, в рамките на схемата се дава 
възможност съществуващият Домашен социален патронаж да разшири  дейността си, 
като се създаде Звено за услуги в домашна среда. Функцията на Звеното е свързана с 
предоставяне по иновативен начин на три типа почасови услуги в социални услуги– за 
лична помощ, за социална подкрепа и включване и помощ при комунално-битови 
дейности. Идеята е по този начин да се гарантира по-висока ефективност на 
предоставяните услуги при използване на значително по-малък финансов ресурс чрез 
прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни 
социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се. 

С участието на Община Крушари в този проект и поемане на ангажимент за 
гарантиране на минимум едногодишна устойчивост цели създаване на добра среда за 
живеене на хората в неравностойно положение, както и реални възможности на 
членовете на семейството, да бъдат трудово заети в рамките на проекта и паралелно 
да се грижат за близките си възможност за извеждане на услугите „Личен асистент”, 
„Социален асистент” и „Домашен помощник” от тесния семеен кръг на лицата с 
увреждания.                                     

С предлаганото допълнение на Наредба №11 се създава нова такса на 
социална услуга, като нейната стойност е определена на база опит в подобни 
програми и проекти по ОП РЧР от предходни фази и указания по програмата и 
съобразявайки се със социалното и финансово състояние на потребителите на 
социалната услуга.  

 
2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба: 

Член 7, т. 7.8. от Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР, 
Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 ”Помощ в дома”, 
изрично изисква гарантиране на устойчивост на дейностите по проекта след 
неговото приключване. (”С цел гарантиране на устойчивост на финансираните със 
средства от безвъзмездната финансова помощ дейности на центровете/звената за 
услуги в домашна среда, бенефициентът се задължава да запази дейността на 
създадените  центрове/ звена за услуги в домашна среда за срок не по-малък от 
една година от датата на одобрение на окончателния доклад.”) 
 
3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата: 

Гарантиране на устойчивост на дейностите по проекта след неговото 
приключване и предоставяне на реална възможност на нуждаещите се лица след 
заплащане на определената такса за услугата.  

 
4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба: 

      Община Крушари ще осигури минимум една година устойчивост на услугата, 
считано от датата на приключване на проекта, като ще финансира дейностите от 
общинския бюджет през този период.  
 



5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Р 
България: 
       Предлаганият проект на Наредба е разработен в съответствие с Европейското 
законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта 
за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с 
тази материя. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи 
на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, 
което съответства на целите, поставени с предлаганата Наредба.  

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за 
изменение е публикуван на интернет страницата на Община Крушари.  
            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет Крушари да приеме 
следното 

 
 

Проект! 
 

РЕШЕНИЕ: 
 
Общински съвет Крушари, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация:  
 
І. Общинският съвет с.Крушари приема следното допълнение в Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
теритотията на община Крушари, като: 
 
1. .Създава се нов член  23а със следното съдържание:        
 
„ Чл.23а.(1) Лице, ползващо почасови социални услуги за лична помощ, социална 
подкрепа и социално включване, комунално-битови дейности, предоставяни от 
Звеното за домашна помощ към Домашен социален патронаж, заплаща такса в 
размер на 0.20 лв. на час. 
(2) Таксата се заплаща само за периода на ползване на услугата, като същата се 
изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало услугата за 
съответния месец. 
(3) Таксата се начислява и събира от длъжностни лица и внася в общинския бюджет 
до 25-то число на месеца, следващ ползването на услугите.” 

 
2. Възлага на Кмета на Община Крушари да предприеме последващите съгласно 
закона действия.         

 
 
С оглед на изложеното и на основание чл.79 от АПК и чл.28 от ЗНА с настоящия 

доклад предлагам на Вашето внимание проект на изменение на Наредба №11 за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Крушари 

 
 
 
 

ВНОСИТЕЛ: /П/ 
 
ДОБРИ СТЕФАНОВ    
Кмет на Община Крушари 
 

 
 
 


