
 
МОТИВИ 

към Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7  за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Елхово 

Съгласно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове 

 

1. Причини, които налагат предлаганите изменения и допълнения, и 

целите, които се поставят с тях. 
В чл. 6, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ са регламентирани 

видовете местни такси, които общините могат да събират. В правомощията на 

общински съвет е да определи размера на таксите и цените на услуги, като се спазят 

определените в чл. 8, ал. 1 от ЗМДТ принципи – възстановяване на пълните разходи на 

общината по предоставяне на услугата, създаване на условия за разширяване на 

предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество и постигане на по-голяма 

справедливост при определяне и заплащане на местните такси.  

Община Елхово предоставя различни услуги и права, като съгласно чл.6, ал.2 от 

ЗМДТ за всички услуги и права, предоставяни от общината, с изключение на тези по 

чл.6 ал. 1 от ЗМДТ, общинският съвет определя цена.  

Към настоящия момент размера на таксите и на цените на услуги, които 

постъпват като приход в бюджета на община Елхово са определени в Наредба №7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Елхово. Същата е приета с решение по т. 2 от Протокол № 39  

от 05.03. 2003 год. на Общински съвет-Елхово, на основание чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, 

във връзка с чл. 9 от Закона за местните  данъци и такси, и влиза в сила от датата на 

приемането й. Наредба №7 е многократно изменяна и допълвана с последващи решения 

на Общински съвет-Елхово. 

Настоящият проект за изменение и допълнение е свързан с няколко 

обстоятелства.  

На първо място предлагаме промяна в чл.22, ал.1 от Наредба №7, съгласно 

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

заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече 

от 40 лв.“, като текста придобие следната редакция: „Лицата, ползващи услугите в 

системата на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на 

реалната издръжка на едно лице, но не повече от 50 лв“. 

Мотивите за промяна на този текст са свързани с непрекъснатото увеличение на 

цените на стоките, горивата, газта и др., в резултат на което максималната сума 

предвидена в чл.22 ал.1 от Наредба №7 възлизаща на 40,00 лева, се оказва недостатъчна 

да покрива реалните разходи на едно лице, ползващо услугите на Домашен социален 

патронаж. За месец март 2022 г., таксата на едно лице, ползващо  услугата ДСП възлиза 

на 42,13 лв. Същевременно продължава да се увеличава броя на възрастните лица, 

както от град Елхово, така и от обслужваните села на територията на общината, подали 

заявления да получават храна. Към момента в ДСП се обслужват 210 лица,  и разликата 

от направените разходи ще трябва да бъде покривана от бюджета на общината. 

С оглед на гореизложеното,  предлагаме следното изменение и допълнение в 

чл.22, ал.1 от Наредба №7 за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Елхово, както следва: 

Било: Чл. 22 /1/ /изм. с решение 731/33/5/ от 28.07.2006г.; изм. с решение № 

126/11/2/ от 19.06.2008г.; изм. с решение № 420/33/5/  от 24.03.2010г./ Лицето ползващо 

услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, 

съответстваща на реалната издръжка на едно лице, но не повече от 40 лв. 

Става: Чл.22 /1/ Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален 

патронаж, заплащат месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице, 

но не повече от 50 лв. 



Предложената такса е съобразена с действащото законодателство и произтича от 

естеството на работа на служба „Социални дейности“ в Община Елхово. 

На второ място, предлагаме изменение и допълнение на т.52 от Приложение №1 

към чл.49 от Наредба №7 на ОбС-Елхово, като се преструктурират описаните услуги в 

т.52 в няколко групи, със съответни на услугите стойности на база на анализни цени, 

които ги формират. Предложеното изменение и допълнение на т.52 е свързано на първо 

място с приемането от Общински съвет - Елхово на Наредба за управлението и 

вътрешния ред в гробищните паркове, условията и реда за погребения, ползването и 

благоустрояването на гробните и урновите места и свързаните с тази дейност услуги на 

територията на община Елхово. В текста на чл.11, ал.2 от същата е посочено, че 

определените посредством структурата на Община Елхово лица и персонал на 

гробищния парк в гр.Елхово организират срещу заплащане: „осигуряване на ковчег и 

надгробен знак при поискване от близките“. С предложеното изменение на т.52 се 

цели синхронизиране между двете наредби, като се регламентира цена на 

горепосочената услуга.  

Относно добавянето на текста „машинно“ към първата и втората описана услуга 

в т.52: „изкоп на гроб“, предлаганата промяна е свързана с обстоятелството, че услугата 

от дълги години се извършва машинно/с багер/, като за това община Елхово има 

сключен договор с външен изпълнител. Поради това се налага ѝ повишаването на 

стойността ѝ, като съгласно предоставената анализна цена с офертата на изпълнителя 

по сключения договор, същата е 48.00 лева. Предвид това, че погребенията са социални 

мероприятия от общинско значение, които се извършват в гробищните паркове, се 

предлагаме стойността на услугата да бъде променена от „15.00 лв.“ на „30.00 лв.“, като 

разликата бъде поета от бюджета на общината. Съответно не предлагаме промяна на 

останалите стойности, които формират общата стойност на услугата по другите 

показатели: оформяне на гроб, поставяне на дъски и материали, загробване.  

Така общата стойност на първата и втората описана услуга, предоставяни от 

община Елхово следва да е определена като базова стойност от 45 лв., като за втората 

услуга се добави и възможността за „осигуряване на ковчег и надгробен знак при 

поискване от близките“, за предоставянето на която услуга предлагаме цена към 

базовата стойност, която да е равна на себестойността им, според техния вид, по 

фактура. 

С оглед на гореизложеното, предлагаме преструктуриране на описаните услуги в 

т.52 в няколко групи и съответно да се приемат от Общински съвет предложените 

стойности на услугите, за които прилагаме анализни цени, които ги формират, както 

следва:  

Било: 

52.            Погребални услуги: 

       -    изкоп на гроб  

       -    оформяне на гроб 

- поставяне на дъски и материали 

 

- загробване 

- поддържане на гроб – годишно 

- за ползване на катафалка от града до гробищния 

парк  

           /доп. с решение № 234/17/5/ от 28.01.2009 г./  

- ползване на ритуална зала в гробищен    

парк от юридически лица и еднолични търговци 

        /прието с решение № 148/12/5/  по Протокол № 12,  т.5 – 

от 23.07.2008 г./ 

- ползване на ритуалчика на общината от  

 

              15.00 лв. 

                5.00 лв. 

           5.00 лв. 

 

            5.00 лв. 

           30.00 лв. 

5.00 лв. с включен 

ДДС 

 

 

5.00 лв./ на ритуал 

 

 

 



           юридически лица и еднолични търговци 

/прието с решение № 148/12/5/  по Протокол № 12,  т.5  - от 

23.07.2008 г. и изм.- с решение № 175/14/3/ на 

ОбС-Елхово-Протокол № 14, т. 3 – от 

10.10.2008 г. 

 

5.00 лв./ на ритуал 

 

 

 

 

 

 

Става: 

52.                 Погребални услуги: 

- изкоп на гроб/машинно/, оформяне на гроб, 

поставяне на дъски и материали, загробване. 

     - изкоп на гроб/машинно/, оформяне на гроб, 

поставяне на дъски и материали, загробване, 

осигуряване на ковчег и надгробен знак.     

 

 

     

    - Поддържане на гроб – годишно 

    - За ползване на катафалка от града до гробищния 

парк   

    - Ползване на ритуална зала в гробищен парк от 

юридически лица и еднолични търговци       

    - Ползване на ритуалчика на общината от юридически 

лица и еднолични търговци/прието с решение № 

148/12/5/ по Протокол № 12,  т.5  - от 23.07.2008 г. и 

изм.- с решение № 175/14/3/ на ОбС-Елхово-Протокол № 

14, т. 3 – от 10.10.2008 г. 

 

 

           45.00 лв. 

           

45.00 лв. + цената 

на ковчега и 

надгробния знак 

по себестойност, 

съгласно фактура     

 

30.00 лв. 

5.00 лв. с включен 

ДДС 

5.00 лв./ на ритуал 

 

5.00 лв./ на ритуал 

 

2. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба №7 за 

определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на 

територията на община Елхово.  

Прилагането на Наредба №7 за определянето и администрирането на местните 

такси и цените на услугите на територията на община Елхово, няма да е свързано с 

изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на Общината, както и с 

ангажиране на допълнителни човешки ресурси.  

3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите.  
С приемането на настоящия проект на наредбата се очаква наличие на ясни 

правила за предоставяне на услугите и събиране на таксите, което да улесни от една 

страна гражданите на община Елхово, а от друга, ще осигури и по-ефективно 

изпълнение на приходната част на общинския бюджет. 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз  
Предлаганият проект на Наредба №7 за определянето и администрирането на 

местните такси и цените на услугите на територията на община Елхово е подзаконов 

нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е 

предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, 

директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид 

съответствието на проекта на Наредбата с основния нормативен акт (ЗМДТ) и други 

закони, предвиждащи изискване и правомощия за събиране на цени и такси на услуги и 

права, предоставяни от Община Елхово, както и тяхното образуване.  

 


