
ОБЩИНА   ГОРНА   ОРЯХОВИЦА 

 

До г-н Председателя  

на Общински съвет  

Горна Оряховица   
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от инж. Добромир Добрев, 

 Кмет на Община Горна Оряховица 

 

 

 Относно: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите в Община Горна Оряховица, съгласно чл.9 от ЗМДТ. 

 

 Уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, 

 

Настоящото предложение за допълнение на цитираната наредба е изготвено, съгласно 

постъпило предложение от Директора на Домашен социален патронаж с вх.№0800-

691/26.05.2015г. Вписва се нова такса за ползване на услуги, предоставяни от Звено за услуги 

в домашна среда към Домашен социален патронаж в гр. Г. Оряховица. Звеното е създадено 

по реализиран Проект „За по-качествен живот”. Социалните услуги продължават да се 

предоставят от Домашен социален патронаж, като финансирана с местни приходи дейност, 

за което е необходимо да бъде вписана потребителска такса в Наредбата. Спазена е 

Методиката за изчисляване на потребителската такса за целите на проекта, приета с Решение 

на Общински съвет №186 от Протокол №15/21.06.2015г.  

В Приложение №1 са вписани мотиви към настоящото предложение. 

В съответствие с гореизложеното, предлагам на Общински съвет следния проект за  

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет приема изменения и 

допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на 

услугите в Община Горна Оряховица, както следва: 

§1. В чл.23 се вписва нова алинея 8 със следното съдържание: 

„(8) За ползване услугите, предоставяни от болногледачите на Звено за услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж, потребителите заплащат такса на час в 

следните размери: 

Потребители, чийто доход е равен или по-нисък от: Ставка на таксата на час 

До 130,00 лв. 0,28 лв./час 

От 130,01 лв. до 195,00 лв. 0,33 лв./час 

От 195,01 лв. до 260,00 лв. 0,38 лв./час 

От 260,01 лв. до 325,00 лв. 0,45 лв./час 

От 325,01 лв. до 390,00 лв. 0,50 лв./час 

От 390,01 лв. до 455,00 лв. 0,55 лв./час 

Над 455,01 лв. 1,80 лв./час 

1. Лицата, желаещи да ползват социални услуги, към момента на подаване на 

заявлението попълват декларация по образец за финансово състояние и/или представят 

документ за актуален размер на дохода. 

2. Таксите за социални услуги се заплащат от ползвателите, с изключение на децата 

до 18 годишна възраст.” 

 

 

 

Внася предложението: 

инж. Добромир Добрев 

Кмет на Община Горна Оряховица 



 

Приложение №1 

Мотиви 

към Предложение за допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите, съгласно чл.9 от ЗМДТ 

 

І. Причини за приемане на изменение на цитираната наредба: 

Вписва се нова такса за ползване на услуги, предоставяни от Звено за услуги в 

домашна среда към Домашен социален патронаж в гр. Г. Оряховица. Звеното е създадено по 

реализиран Проект „За по-качествен живот” по ОП „Развитие на човешките ресурси”. 

Потребителите на услугата заплащат определена такса, съгласно Методика за изчисляване на 

потребителската такса за целите на проекта, приета с Решение на Общински съвет №186 от 

Протокол №15/21.06.2012г. Проектът е приключил през 2014 г. На 30.06.2015 г. изтича 

периодът за доказване устойчивостта на дейностите след приключване на проекта. За този 

период социалните услуги се предоставят като местна дейност, финансирана с местни 

приходи и ще продължат да се предоставят от Домашен социален патронаж, до одобрение на 

следващ проект за социални услуги. Необходимо да бъде вписана потребителска такса в 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

Община Горна Оряховица.  

ІІ. Финансова обосновка: таксата е определена, съгласно приета Методиката за 

изчисляване на потребителската такса за целите на проект „За по-качествен живот”, с 

Решение на Общински съвет №186 от Протокол №15/21.06.2012 г..  

ІІІ. Цели и очаквани резултати: създаване на организация за предоставяне на 

социалните услуги по обгрижване на лицата без прекъсване за периода от приключване на 

проекта до одобряване на нов проект за предоставяне на същите услуги. 

ІV. Финансови и други средства необходими за прилагането на наредбата – 

необходими са средства за възнаграждения на персонала и издръжка, които се покриват с 

трансфери от Министерство на финансите и местни приходи, в това число и приходи от 

предоставяне на услуги от домашен социален патронаж и други общински социални услуги. 

V. Съответствие с правото на Европейския съюз. Проектът за решение не 

противоречи на нормите на Европейския съюз, тъй като в конкретния случай се приема 

допълнение на подзаконов нормативен акт, регламентиращ определянето на местните такси 

и цените на услугите, предоставяни от Община Горна Оряховица.  
 

 

 

 

 

 
инж. Добромир Добрев, 

Кмет на Община Горна Оряховица 
 
Съгласували: 

Н. Георгиев, зам. кмет 

В. Андреева, директор на д-я ФСД 

М. Петков, ст. юрисконсулт 

 

Изготвил: 

Ана Георгиева, гл. експерт 


