
М О Т И В И 
 

към проекта за изменение и допълнение  на Наредба за определянето и администрирането на 

местните такси и цени на услугите на територията на общината 

 

1. Причини, които налагат приемането:  

1.1.Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

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

Камено, относно отпадане на таксите за целодневните и полудневни детски градини и 

ясли, както и за ползване на детска кухня, са във връзка с:  

- мотивът за предложената промяна в Наредбата е изцяло социален, като основната 

цел е да се насърчи раждаемостта на територията на Община Камено, както и да се 

стимулират младите семейства да останат да живеят и работят в Общината;  

- изпълнението на приходната част на бюджета на Община Камено в частта на 

местните приходи и акумулиране на преходен остатък в последните две години;  

1.2.Направените предложения за изменение и допълнение на Наредба за определянето 

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

Камено, относно предлаганата промяна в размера на таксите за домашен социален 

патронаж, са с оглед постигане на по-справедлива диференциация, като бъде 

предвиден още един праг. Сега съществуващата диференциация не е напълно 

справедлива. Налице е много голям марж за пенсиите над 500,01 лева до максималния 

размер, който понастоящем е 910,00 лева. От 2019 година се предвижда и увеличаване 

на максималния размер на пенсиите от 910,00 на 1040,00 лева, което ще доведе до още 

по-голям марж. Именно в тази връзка е направено настоящото предложение.  

1.3.Относно предложението за промяна, изразяващо се в отмяна и отпадане на цената 

за ползване на канал, то същото е направено доколкото по закон към настоящия 

момент това право и задължение не е на общините.  

1.4.Относно въвеждането на такса за изкопаване и заравяне на гроб (ръчно), то се 

налага въвеждането ѝ, тъй като към момента е налице празнина в уредбата.  

1.5.Въвеждането на такса за платено паркиране се налага, тъй като в момента е налице 

проявен интерес от страна на граждани и фирми от ползването на такава услуга. В 

сега действащия вариант на Наредбата няма предвиден ред, условия и такси, което 

налага да се предвидят такива.  

 

2. Целите, които се поставят:  

2.1.С отпадането на таксите за ползване на целодневните и полудневни детски 

градини и ясли, както и за ползване на детска кухня, ще бъде увеличен обхвата и 

средната месечна посещаемост в детските градини, което ще доведе до по-добра 

социализация на децата в ранна детска възраст и ще повиши подготовката им за 

училище.  

2.2.Предлаганата промяна в размера на таксите за домашен социален патронаж, са с 

оглед постигане на по-справедлива диференциация, като бъде предвиден още един 

праг. Сега съществуващата диференциация не е напълно справедлива.  

2.3.Предложението за промяна, изразяващо се в отмяна и отпадане на цената за 

ползване на канал е с оглед привеждане на Наредбата в съответствие с разпоредбите 

на закона.  

2.4.Въвеждането на такса за изкопаване и заравяне на гроб (ръчно), цели да се обхване 

и предвидят такси за услуги, които са реално търсими и необходими, но липсва 

уредба.  

2.5.Въвеждането на такса за платено паркиране цели задоволяване на обществени 

нужди, доколкото е налице търсене на такава услуга от страна на фирми и граждани, а 

липсва уредба.  

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



3.1.Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет определя 

размера на таксите при спазване на принципа за възстановяване на пълните разходи 

на общината по предоставяне на услугата. В случаите на освобождаване от такси по 

решение на общински съвет, разходите по предоставяне на услугата, респективно 

усулгите, са за сметка на общинските приходи. Необходимият финансов ресурс е в 

размер на 36 000 лв, представляващ среднопретеглен годишен размер на таксите за 

ползване на детска градина за последните 3 (три) години и на 7 400 лв., 
представляващ среднопретеглен годишен размер на таксите за ползване на детска 

млечна кухня за последните 3 (три) години. Направените икономически анализи 

показват, че средствата могат да бъдат разчетени в бюджета за 2018 год., както и да 

осигурят устойчивост по отношение на предлаганата промяна за следващия 3-

годишен планов период.  

3.2.Относно предлаганата промяна, изразяваща се в отмяна и отпадане на цената за 

ползване на канал няма да са необходими финансови средства и ресурс.  

3.4.Относно другите предвиждани промени също няма да е необходим финансов 

ресурс.  

4. Очаквани резултати от прилагането:  

- Да се сведе до минимум броя на отсъстващите деца в детските градини;  

- Всички деца да имат равен достъп до качествено образование;  

- Повишаване на обхвата и достъпа на децата в подготвителните групи, независимо от 

финансовите възможности на техните родители;  

- Гарантиране по-висока ефективност на предоставяните услуги, като се засили 

подготовката на децата в предучилищна възраст; 

- Привеждане на Наредбата в съответствие със законовите разпоредби;  

5. Съответствие с правото на Европейския съюз – предлаганият проект за изменение на 

Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите 

на територията на общината е в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за 

местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази 

материя. Предлагания проект не противоречи на действащата нормативна база и е 

изцяло в синхрон със законовите норми и принципи. Гарантира се спазването на 

изискването на закона при предоставяне на административна услуга да се заплаща 

само нейната стойност, а не й възнаграждение.  
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