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М О Т И В И 

към 

проект на Наредба  за изменение и  допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси  и цени на услуги на територията на община Айтос 

 

1.Причини, налагащи  приемането на Наредбата  
 С настоящото предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и 

администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Айтос, се 

предвижда да се актуализират размерите на месечната такса, която заплаща лице, ползващо 

услугата доставяне на храна по домовете в системата на Домашен социален патронаж и 

въвеждане на нови услуги по  погребения. 

 

1.Такса за Домашен социален патронаж (ДСП) 

 Заложеният размер на такса за Домашен социален патронаж е актуализирана от 

01.06.2022 г., като към настоящият момент, цените на част от хранителните продукти  са се 

увеличили. Системата за агропазарна информация за цените на хранителни продукти отчита 

повишение на индекса на цените от основни хранителни групи, обособени в менюто предлагано 

в Домашен социален патронаж. Цената на хляб и хлебни изделия, месо, месни продукти, птици, 

птичи продукти и риба се е повишила най - видимо. Това води и до повишение на индекса на 

цените от хранителните продукти, обособени в менюто предлагано в Домашен социален 

патронаж.  Това доказва, че във всички раздели на менюто има повишение на цените. 

 Реалната издръжка на едно лице включва  месечните разходи  за храна, хигиенни 

материали, както и съответната част от общите разходи на кухненския блок  за електрическа 

енергия и вода, с изключение даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и 

юридически лица. 

         В чл. 28, ал. 1 от Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Айтос, лице ползващо услугата доставяне на храна по 

домовете в системата на ДСП , заплаща месечно такса в размер на общия сбор от дневните 

такси за месеца. Дневната такса е в размер на: 

-  3.30 лв. за доставяне храна “обяд и вечеря”  и  

-  2.80 лв. за доставяне храна “обяд".  

 С повишение на индекса на хранителните продукти, вода и електрическа енергия тази 

стойност не покрива себестойността на таксата в ДСП  и  е  недостатъчна , за да се изготви 

месечно меню, спазвайки задължителните рецепти в „ Рецептурника за обществено хранене“. С 

цел осигуряване на здравословна и питателна храна, отговаряща на нормативните изисквания е 

направен анализ, който сочи, че размерът на необходимата дневна такса е в размер на:  

- 4.60 лв. за доставяне храна “обяд и вечеря” и  

- 3.80 лв. за доставяне храна “обяд".  

Така предложените такси по изчисления показват, че таксите ще се завишат средно с  

1.30 за доставяне храна “обяд и вечеря”   и 1.00 лв.  за доставяне храна “обяд" на ден на човек.  
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 В чл.28, ал.2 стойността на Реалната издръжка  за едно лице е определена  в размер на  

3.90 лв. на ден за доставяне на храна „обяд и вечеря“ и 3.40 за доставяне на храна „обяд“  да 

бъде променена на 5.20 лв. на ден за доставяне на храна „ обяд и вечеря“ и 4.40 лв. за доставяне 

на „обяд“. 

 Съгласно чл.28, ал.3 дължимата такса се заплаща от личните доходи на лицето. 

Разликата до реалната издръжка на едно лице е за сметка на общинския бюджет. 

 

2.Такса за Детска млечна кухня (ДМК) 

Заложеният размер на таксата за Детска млечна кухня също е актуализирана от 

01.06.2022 г.  като към настоящият момент, цените  на част от хранителните продукти /месо и 

месни продукти /  и консумативи са се увеличили. Това води и до повишение на индекса на 

цените от хранителните продукти, обособени в менюто предлагано в Детска млечна кухня.  

         В чл. 26 от Наредба  за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги 

на територията на община Айтос, за ползване на Детска млечна кухня, родителите или 

настойниците дължат месечна такса в размер на общия сбор от дневните такси за месеца, както 

следва:  

1. за деца от 6 до 12 месечна възраст включително - 2.20 лева за един ден;  

2. за деца от 12 до18 месечна възраст включително - 2.20 лева за един ден;  

3. за деца от 18 месечна до 3 годишна възраст - 2.20 лева за един ден. 

Сегашната стойност не покрива себестойността на купона на ДМК. За да се изготви 

месечно меню, спазвайки задължителните рецепти в „Сборник рецепти и ръководство за 

здравословно хранене на деца до 3 години“ размерът на дневната такса трябва да се повиши.. 

Храната се предоставя в еднократни опаковки, които се калкулират в дневната такса. За тази 

цел  размерът на дневната такса да се промени както следва: 

1. за деца от 6 до 12 месечна възраст включително - от 2.20 на 2.60 лева за един ден;  

2. за деца от 12 до18 месечна възраст включително - 2.20 на 2.80  лева за един ден;  

3. за деца от 18 месечна до 3 годишна възраст  - 2.20 на  2.80 лева за един ден. 

 

3.Цените за ползване на услуги по погребения: 

 Търсенето на услуги, свързани с погребалната дейност, води до предложението за 

създаване на нови услуги определени в чл.73. Предвидено е да се създадат нови точки към 

чл.73, ал.1, както следва: 

т.15.Предоставяне на надгробен знак- лакиран – 20.00лв. 

т.16.Предоставяне на ковчег – овал – 130.00лв. 

т.17.Предоставяне на ковчег – гигант – 170.00лв. 

 

2. Цели, който се поставят с приемането на наредбата: 

 Проектът на наредба цели да се  отговори на очакванията на гражданите за предоставяне 

на услугите. Цели също и постигане на ясна регламентация в уредбата на обществените 

отношения, касаещи предоставянето на социални услуги. Привеждане на нормативната уредба 

в съответствие със Закона за местните данъци и такси. Повишаване на качеството на услугите. 

Цели също ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такси и цени 

на услугите и предлаганата храна да отговаря в максимална степен на нормативно установените 

норми за хранене на потребителите на услугите. 

 

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

необходими 

 

4. Очаквани резултати от прилагането на Наредбата. 
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Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното 

качество; Ефективно разпределение на общинските ресурси, чрез определяне на такси и цени на 

услугите; Подобряване качеството на предлаганата храна и същата да отговаря в максимална 

степен на нормативно установените норми за хранене на потребителите на услугите. 

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз. 
  Предлаганият проект за наредба е разработен в съответствие с Европейското 

законодателство-Европейската харта за местно самоуправление, Европейска харта за 

регионално развитие както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя,  

предвид съответствието на основните нормативни актове с тях 

Предлаганите изменения и допълнения на Наредбата са в пълно съответствие с 

европейското законодателство и спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и 

местното законодателство 

 

 

 

ВАСИЛ ЕДРЕВ 

Кмет на община Айтос 
 

 

 


