ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ПРОЕКТ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№ 971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на
ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С
Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на
ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
986/26.02.2015 г. на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС
– Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп.
с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
481/25.05.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по
адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на
ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение №
220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в
сила от 01.02.2018 г.)
§ 1. В чл. 43:
а) ал. 1 се изменя така:
„(1) Ползвателите на социалната услуга „Домашен социален патронаж”,
предоставяна от Комплекс за социални услуги – Кюстендил, заплащат такса за
предоставяне на услугите: ”Доставяне на храна по домовете” и „Санитарно обслужване”,
както и за ползване на социалната услуга „Приготвяне и доставяне на храна до социални
услуги на територията на община Кюстендил”, както следва:
1. Лицата ползващи услугата ”Доставяне на храна по домовете”, заплащат
месечна такса за доставяне на храна в размер на 60% от личния доход на лицето, но не
повече от реалната издръжка на едно лице;
2. Лица ползващи услугата „Санитарно обслужване” – почистване на дома,
лична хигиена, пазаруване, съдействие за консултация с лекар, съдействие за плащане на
данъци и такси и други, заплащат такса, изчислена на база минималната часова ставка за
страната.
3. Социалните услуги ползващи услугата „Приготвяне и доставяне на храна до
социални услуги на територията на община Кюстендил”, заплащат на Комплекс за
социални услуги – Кюстендил действително извършените месечни разходи за приготвяне
и доставяне на храната, на основание документ за вътрешен оборот.
4. Военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите
на социалния патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса, съгласно
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Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Останалата част от разходите е за
сметка на общината.”
б) ал. 2 се променя така:
„(2) Месечната такса за услугата ”Доставяне на храна по домовете” се формира от
извършените разходи за приготвяне на храната, включващи разходите за ел. енергия,
вода, миещи и дезинфекционни материали, стойността на съдовете за транспортиране на
храната, транспортни разходи и разходи за поддръжка на автомобилите.”
в) ал. 5 става ал. 3.
г) ал. 4 и 6 се отменят.
§ 2. Чл. 44 се изменя така:
„Чл. 44. Срокове за събиране и отчитане на таксите:
1. Месечната такса за ползваната социална услуга „Домашен социален патронаж”,
включващ услугите „Доставка на храна по домовете” и „Санитарно обслужване” се
заплаща от ползвателите от 10-то до 15-то число на месеца, следващ месеца на
предоставяне на услугата;
2. Стойността на ползваната услуга „Приготвяне и доставяне на храна до социални
услуги на територията на община Кюстендил” се заплаща от ползвателите от 12-то до 17то число на месеца, следващ месеца на ползване на услугата;
3. Таксите по чл. 43, ал. 1 се начисляват и събират от длъжностните лица на
Комплекс за социални услуги и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца,
следващ месеца, за който се дължат.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в седем дневен срок от нейното приемане.
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ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
МОТИВИ КЪМ
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И
ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение №765/31.01.2011 г. на ОбС-Кюстендил; изм. и доп. с Решение
№ 971/25.08.2011 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 174/20.12.2012 г. на
ОбС - Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 194/31.01.2013 г. на ОбС - Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 307/30.05.2013 г.; изм. и доп. с Решение №414/29.08.2013г. на ОбС Кюстендил; изм. и доп. с Решение №537/30.12.2013 г. на ОбС – Кюстендил;изм.и доп. С
Решение №605/27.02.2014 г. на ОбС – Кюстендил; доп. с Решение № 723/25.06.2014 г. на
ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 895/27.11.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 927/29.12.2014 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
986/26.02.2015 г. на ОбС – Кюстендил;изм и доп. с Решение № 1050/30.04.2015 г. на ОбС
– Кюстендил; изм и доп. с Решение № 289/29.09.2016 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп.
с Решение № 384/26.01.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение №
481/25.05.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение № 115/03.07.2017 г. на КАС по
адм. д. № 85/2017 г., в сила от 02.08.2017 г.; изм. и доп. с Решение № 550/31.08.2017 г. на
ОбС – Кюстендил; изм. и доп. с Решение № 621/30.11.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. и
доп. с Решение № 654/29.12.2017 г. на ОбС – Кюстендил; изм. с Решение №
220/15.12.2017 г., доп. с Определение № 29/2018 г. на КАС по адм. д. № 231/2017 г., в
сила от 01.02.2018 г.)
Причините, които налагат приемането и целите, които се поставят

Във връзка с т. 7 от Заповед № РД-00-958/08.08.2018 г. на Кмета на Община
Кюстендил, Дирекция „Здравеопазване, социални дейности и жилищна политика”
анализира предоставяните социални услуги в община Кюстендил и таксите, които се
събират от местните дейности. В резултат е изработен проект за промяна на чл. 43 и чл.
44 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на община Кюстендил със следните мотиви:
По последни данни от Националния статистически институт област Кюстендил е
сред тези с най-голям процент на възрастно население. Относителният дял на
населението на 65 и повече навършени години е най-висок в областите Видин
(28.9%), Габрово (27.9%) и Кюстендил (26.4%). Демографските проблеми и
отдалечеността на голяма част от населените места на територията на нашата
община са предпоставка за безпомощност и социална изолация на възрастните
хора в невъзможност да се самообслужват. Застаряването на населението поражда
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неотложна необходимост от разкриване на нови социални услуги и здравни грижи.
Приоритетно вниманието на Община Кюстендил е насочено към самотните
възрастни хора, особено в малките населени места, както и към тези, които не са в
състояние сами да се грижат за себе си. Грижите за възрастните хора включват
дейности, за подкрепа в ежедневните жизнени потребности и осигуряващи една поголяма социална активност. Повечето от тях са самотни, тежко болни, подават
молби за настаняване в специализирани институции, което е в противовес с
основния приоритет на държавната политика в социалната сфера, а именно
деинституционализацията.
През последните дванадесет години в България и в частност в Община
Кюстендил се постави началото на предоставянето на социални услуги в общността
като алтернатива на институционалната грижа и като гарант за зачитането на
човешките права и социалното приобщаване на уязвимите групи.
Община Кюстендил обхваща общо 72 населени места, голяма част от които
планински. Проблемите на хората в напреднала възраст, невъзможността за
самообслужване са изключително притеснителни и с оглед на факта, че
населението в тези отдалечени населени места е предимно в горната възрастова
граница в невъзможност да се самообслужват.
Данните, с които разполага Дирекция „Социално подпомагане” – Кюстендил се
отнасят само за лица, които получават интеграционнна добавка по ЗИХУ. Към
настоящия момент това са 6 269 лица, в това число 206 деца, като се очертава
тенденция на повишаването им.
За осигуряване на достоен живот на населението на територията на Община
Кюстендил от 15.09.1975 год. функционира Домашен социален патронаж във вид
на обществена трапезария. През годините се развива в предоставянето на нови
социални услуги, според потребностите на възрастните и самотни хора в общината.
Към момента Домашен социален патронаж е услуга, която се предоставя от
Комплекс за социални услуги – Кюстендил, разкрит с Решение №1029/26.03.2015 г.
на ОбС - Кюстендил. Комплекс за социални услуги – Кюстендил не е юридическо
лице и осъществява дейността си от името и за сметка на Община Кюстендил и
използва материална база, която е общинска собственост.
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С Решение № 627/30.11.2017 г. на ОбС – Кюстендил считано от 01.01.2018 г. е
разширена дейността на Комплекс за социални услуги с общ капацитет: 1 246
потребители и общ числен състав: 81 броя персонал и следните услуги:
 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с увреждания;
 Домашен социален патронаж, включващ услугите „Доставяне на храна по
домовете”,

„Санитарно

обслужване”,

„Безвъзмездна

подкрепа

за

социално

включване”, както и „Общинска социална трапезария”;
 Център за интегрирани услуги, в това число: „Личен асистент”, „Група по
взаимопомощ на лица с психични страдания” и „Почасови услуги за социално
включване”;
 „Приготвяне и доставяне на храна до Социални услуги на територията на
община Кюстендил”;
 Осигуряване на „Топъл обяд", в изпълнение на проект финансиран от
Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване
на топъл обяд -2016-2019” .
Домашен социален патронаж, включващ следните услуги и дейности:
- Социалната услуга „Доставяне на храна по домовете“ – с капацитет 400
потребители;
- Общинска социална трапезария – с капацитет 50 потребители;
- Приготвяне и доставяне на храна до социални услуги на територията на
Община Кюстендил – с капацитет 100 потребители;
- Осигуряване на „Топъл обяд” в Община Кюстендил – с капацитет 300
потребители.
-Подготовка за транспортиране

и транспортиране на храната до

потребителите на социалните услуги.
- Приготвянето и превозването на храната се извършва ежедневно, без
събота, неделя и националните празници.
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Услугите „Доставяне на храна по домовете”, „Санитарно обслужване” и
„Приготвяне и доставяне на храна до социални услуги на територията на община
Кюстендил” се предоставят срещу заплащане от страна на ползвателите.
В следствие на извършените структурни промени и създаване на Комплекс за
социални услуги са необходими редакционни промени в чл. 43 и чл. 44 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кюстендил. През 2017 г. с Решение № 627/30.11.2017 г. на Общински съвет –
Кюстендил се разширява дейността на КСУ, като се включва социалната услуга
„Приготвяне и доставяне на храна до социални услуги на територията на община
Кюстендил”. От своя страна таксата за социалната услуга „Санитарно обслужване” не е
променяна от 2015 г., но с оглед на годишните инфлации за трите изминали години и
динамичното променяне на нормативната уредба, предлагам тя да бъде обвързана с
минималната часова ставка за страната.
Във връзка с гореизложеното е необходимо в чл. 43 и чл. 44 от Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на
община Кюстендил да се направят следните промени:
Финансови и други средства, няма бъдат необходими за прилагането на
новата уредба.
Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.
Не се очакват допълнителни приходи от предлаганата промяна на Наредбата за
изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Кюстендил.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Кюстендил е в съответствие с правото на Европейския съюз, предвид съответствието на
основния нормативен акт /ЗМДТ/ с него.
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