
ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН  

                    
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

от 

Кичка Тонева Петкова – Кмет на Община Чирпан 

                                                   

ОТНОСНО: Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услуги на територията на Община Чирпан 

 

Г-ЖИ И Г-ДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

1. Причини, налагащи изменение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Чирпан : 
 

Постъпило е предложение с № 92-00-69 / 10.04.2018 г. от Антоанета Станилова – 

управител на Домашен социален патронаж – Чирпан, за изменение на  Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на Община Чирпан, в раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за 

социални грижи, лагери и други общински социални услуги”. Предложенията са във 

връзка с изменения на Закона за ветераните от войните на Република България и на 

Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Освен това вече от страна на 

Домашен социален патронаж не се предоставя и услугата „Домашен помощник” по 

проект „Заедно за един по-добър живот”. 

 

Установи се несъответствие между разпоредбите на две от местните наредби – 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги / 

НОАМТЦУ / и Наредбата за организация и управление на Гробищен парк – Чирпан и 

гробищата в другите населени места на общината / НОУГПЧГДНМО /. Съгласно 

разпоредбата на чл.15, ал.2 от  НОУГПЧГДНМО правото на гробоползване е срочно – 

до 15 / петнадесет / години, освен в случаите на възмездно придобиване на ползването 

за вечни времена. Същевременно разпоредбата на чл.46, ал.1 от НОАМТЦУ 

регламентира, че за ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно 

такси, както следва : до 10  / десет / години - 10.00 лв., за вечни времена – 50 лв. 

Разминаването между сроковете в двете наредби създава правна несигурност в 

обществените отношения и следва да се отстрани. 

   

2. Цели,които се поставят:  

 привеждане на наредбата в съответствие с изискванията на Закона за 

ветераните от войните на Република България и на Закона за 

военноинвалидите и военнопострадалите; 

 Отстраняване на дисонанса между различните подзаконови разпоредби. 

 

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



За прилагането на измененията и допълненията в Наредбата не са необходими 

допълнителни финансови средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община 

Чирпан.  

4. Очаквани резултати от прилагането. 

 

 актуализиране на нормативната база, отнасяща се за таксите за ползване на 

услугите на Домашен социален патронаж - Чирпан; 

 хармонизиране на местните подзаконови нормативни актове със съвременното 

българско законодателство и помежду си 

 

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 

 

Настоящият проект на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община 

Чирпан е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието му с правото на 

Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя.  

 

В тази връзка предлагам на Общински съвет - Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и във връзка с чл.7, ал.2, чл.8 и чл.15 от Закона за 

нормативните актове, чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, чл.7, чл.8 и 

чл.9 от Закона за местните данъци и такси и при изпълнение изискванията на чл.26 и 

чл.28 от Закона за нормативните актове, Общински съвет – Чирпан приема следните 

изменения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Чирпан, както следва : 

 

§ 1. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 

грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.29, ал.1 се изменя и придобива 

следната редакция : 

„Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, 

заплаща месечна такса в размер на съответстващата реалната издръжка.” 

 
Стар текст : Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален 

патронаж, заплаща месечна такса в размер на съответстващата реалната издръжка  - по 

размера за 2002 г. 

 

 



§ 2. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 

грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.29, ал.3 се изменя и придобива 

следната редакция : 

„Месечната такса се внася от потребителя на социалната услуга до 25 – то число 

на месеца, следващ месеца, за който се дължи.” 

Стар текст на ал.3 : „Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.” 

 

§ 3. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 

грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.29, ал.4 се изменя и придобива 

следната редакция : 

„Ветераните от войната на основание чл. 4, т.7 от Закона за ветераните от 

войната заплащат 30% от получаваната от тях пенсия. Военноинвалидите и 

военнопострадалите по чл.4, т.1 и т.4 от Закона за военноинвалидите и 

военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на домашния социален 

патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса на основание чл.19, 

ал.1 и ал.2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, като останалата част 

от разходите са за сметка на бюджета на общината.” 

Стар текст на ал.4 : Ветераните от войната на основание чл. 4 (5) от Закона за 

ветераните от войната заплащат 30% от личната пенсия. 

 

§ 4. В раздел III „Такси за детски ясли, детски градини, домове за социални 

грижи, лагери и други общински социални услуги”, чл.29, ал.5 и ал.6 се отменят. 

Стар текст на ал.5 и ал.6 :  

(5) /нова с реш.№91/31.05.2012/ За ползването на почасови услуги в домашна среда, 

предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда”, към Домашен социален патронаж – 

Чирпан се определят следните такси за час: 

             

Месечен доход: Такса: 

 

до 65,00лв.                                     0,17лв./час 

от 65,01 до 130,00лв. 0,19лв./час 

от 130,01 до 195,00лв.   0,22лв./час 

от 195,01 до 260,00лв.                                   0,26лв./час 

от 260,01 до 325,00лв.                                   0,31лв./час 

от 325,01 до 390,00лв.                                  0,34лв./час 

 Над 390,01лв.                           1,70лв./час 

 

(6)  /нова с реш.№91/31.05.2012/ Лицата ползващи почасови услуги в домашна среда, 

предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда”, към Домашен социален патронаж – 

Чирпан, които нямат доход, както и децата са освободени от такса. 

 

 

 



 § 5. В раздел VIII „Такси за гробни места”, чл.46, ал.1 се изменя и придобива 

следната редакция : 

„За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва: 

до 15 години –   15.00 лв. 

за вечни времена –   50.00 лв. 

за урнов гроб –  посочените такси  намалени с 50 %.” 

 
Стар текст на чл.46, ал.1 : За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно 

такси, както следва: 

до 10 години –    10.00 лв. 

за вечни времена –   50.00 лв. 

за урнов гроб –  посочените такси  намалени с 50 %. 

 

 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: …………………………. 

КИЧКА ПЕТКОВА 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

 

 

Съгласувал: …………………………. 

Димитър Славов 

Юрисконсулт 

 


