
       На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви предоставяме 

следния: 

Проект за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 

на община Цар Калоян; 

 
Мотиви: 

Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги на територията на община Цар Калоян e приета с Решение на Общински съвет-

Цар Калоян от 28.02.2003 г. 

Същата е изменяна и допълвана няколкократно, като последното изменение е 

прието с Решение № 13, прието с Протокол № 3 от 30.03.2022 г. 

 

I. Причини, които налагат приемане на изменение и допълнение на Наредба № 3 за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Цар Калоян: 

         След анализ на резултатите от прилагането на действащата правна уредба са 

установени следните фактически и правни положения: 

-През последните години се наблюдава настъпването на множество  обществено-

икономически,социални и нормативни промени. В тази връзка е налице необходимостта 

от конкретна промяна /повишаване или намаляване/ на местните такси и цени на услуги.  

Нарастваща инфлация и съществено завишаване на пазарните стойности на 

предлаганите хранителните стоки и горива са причина Община Цар Калоян да 

актуализира таксите и цените на предлаганите услуги. 

-  Установена е възможност и за предвиждане на нови видове услуги и такси за тяхното 

предоставяне, а именно предоставяне на транспортни услуги. 

II.           Цели, които се поставят с предложените изменения и допълнения:  

               С настоящия проект се предвижда: 

       1. Привеждане на Наредбата в съответствие с обществено-икономическите промени 

в страната. Възстановяване на пълните разходи на Община Цар Калоян по 

предоставяните услуги. Съобразяване с методиката за определяне на разходно-

ориентиран размер на таксите. Създаване на условия за разширяване на предлаганите 

услуги и повишаване на тяхното качество. Постигане на по-голяма справедливост при 

определяне и заплащане на местните такси. Ефективно разпределение на общинските 

ресурси чрез определяне на адекватни такси и цени на услуги. Съобразяване с 

нарастващата инфлация. 

        2. Предоставянето на транспортни услуги  е възможно, тъй като Община Цар Калоян 

е собственик на лек автомобил марка ПЕЖО БОКСЕР,с капацитет 11+1 и осигуряването 

на такава дейността в общината ще разшири обхвата на предоставените услуги от 

администрацията. Общински служители притежават необходимата правоспособност да 

извършват услугата. 

III.         Финансови и други средства, необходими за прилагане на проекта за изменение 

на Наредба № 3. За прилагането на изменението и допълнението на Наредба № 3 не са 

необходими допълнителни финансови средства. 



ПРОЕКТ за изменение и допълнение на Наредба № 3 за определянето и 

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

Калоян: 

I. В Глава Втора „ Такса за социални услуги“ 

Изменя се и се допълва чл. 22, ал. 2, т. 1 

Било: 

- Лицата, ползващи услугата „Предоставяне на сготвена храна за жътвената 

кампания, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян: заплащат такса в размер на 6 лв. на ден/на 

човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти и 

положен труд. Режийните разходи за ползването на услугата за съответния период се 

заплащат отделно; 

Става: 

- Лицата, ползващи услугата „Предоставяне на сготвена храна за жътвената 

кампания, приготвена в ДСП – гр. Цар Калоян: заплащат такса в размер на 10 лв. на 

ден/на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни 

продукти, режийни разходи и положен труд. 

  Изменя се и се допълва чл. 22, ал. 2, т.2  

Било: 

- Доставчиците на услугата, предоставяна в общността „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, /№ 1 и № 2/, гр. Цар Калоян, 

заплащат такса за услугата „Предоставяне на сготвена храна, приготвена в ДСП – гр. Цар 

Калоян, за нуждите на ползвателите на социалната услуга ЦНСТ, в размер на 6 лв. на 

ден/на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти, 

режийни разходи и положен труд. 

Става: 

- Доставчиците на услугата, предоставяна в общността „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания“, /№ 1 и № 2/, гр. Цар Калоян, 

заплащат такса за услугата „Предоставяне на сготвена храна, приготвена в ДСП – гр. Цар 

Калоян, за нуждите на ползвателите на социалната услуга ЦНСТ, в размер на 7.50 лв. на 

ден/на човек, без ДДС, която включва стойността на използваните хранителни продукти , 

режийни разходи и положен труд. 

II. В Глава Трета „Цени на неуредени със закон услуги, оказвани и 

предоставяни от общината на физически и юридически лица“: 

Изменя се и се допълва чл. 41: Общинският съвет определя следните услуги и цени за 

тях, както следва: 

I. Вид услуга- т. 34  

Било: 

Превоз на покойник  

-от дома до гробище – 30,00 лв. 

-от болница до населено място – 0,50 лв./км. 



Става: 

Превоз на покойник  

-от дома до гробище – 30,00 лв. 

-от болница до населено място – 1.40 лв./км. 

      II.  Вид услуга- т. 35 

Било: 

 Превоз на граждани за психическо освидетелстване – 0.50 лв./ км. 

Става: 

Превоз на граждани за психическо освидетелстване – 0.60 лв./ км. 

III. Създава се нова т. 40 – Предоставяне на транспортни услуги: 

       – за един километър – 1.40 лева; 

 

 

ВНОСИТЕЛ:  

 

Дауд Аляовлу 

Кмет на Община Цар Калоян  

 


