
                                                                                                           ПРОЕКТ!  

 

Н А Р Е Д Б А 
 

за изменение и допълнение на Наредбата за  определянето и администрирането на 

местните данъци,такси и цени на услуги на територията на община Каварна 

 

 

Параграф единствен: Създава се нов член 83а със следния текст: 

ал.(1) Лице,ползващо медико-социални услуги,социална подкрепа,социално включване 

и комунално-битови услуги към звеното за услуги в домашна среда в системата на 

Домашен социален патронаж заплаща такса в размер на 0,20 лв. на час. 

ал.(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.  

ал.(3)  За лица не навършили 18 годишна възраст, ползващи услугите на звеното не се 

удържат такси. 

 

 

Мотиви за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на 

община Каварна: 

 

1. Причини за изменение и допълнение на наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на 

община Каварна.  

 Във връзка с намерения на Община Каварна за кандидатстване с проект по схема 

„Помощ в дома”, бюджетна линия BG051PO001-5.1.04, Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” е необходимо съгласие и Решение на Общински съвет 

Каварна за създаване на звено за услуги в домашна среда, към Домашен социален 

патронаж –Каварна. За предоставяните по часови услуги, потребителите заплащат 

такси, определени от съответната община по реда на Закона за местните данъци и 

такси.  

 

2. Основна цел:  

 а) Да бъде оказана подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез 

развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални 

услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на 

трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-

добро здраве.  

 b) Чрез предоставяне на нови социални услуги по Оперативната програма 

„Развитие на човешките ресурси”да се разшири дейността на Домашен социален 

патронаж. 
 в) Да се насърчи развитието на социалната икономика и да се инвестира в 

социалния капитал. Ще бъдат положени усилия за усъвършенстване на съществуващия 

модел за развитие на социалната икономика.  

 г)  Справедливо определяне и събиране на таксите съобразена с потребностите 

финансовите възможности на ползвателите на услугите. 

 



 

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

         За прилагането на предлаганите изменения и допълнения на наредбата не са 

необходими финансови средства. 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на наредбата. 

  а) Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги при 

използване на значително по-малък финансов ресурс 

  б)  Прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово ползване на различни 

социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на всеки нуждаещ се 

потребител. 

 в) Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги чрез 

привличане на специалисти, които ще са в помощ на потребителите.  

 г)  Повишаване на качеството на предлаганите социални услуги. 

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 

администрирането на местните данъци,такси и цени на услуги на територията на 

община Каварна е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното 

самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 
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