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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ Д-Р ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

1.8. ОТНОСНО: Промяна на Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево /приета с Решение № 184 от 
31.10.2012г. на Общински съвет-Севлиево, изм. с Решение №164/29.10.2013г. на Общински 
съвет-Севлиево/

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
1. Промяната на чл.25 от РАЗДЕЛ III. Такси за ползване на детска ясла, детска 

градина, детска кухня, домове за социални грижи, други общински социални услуги и 
извънучилищни педагогически услуги в обслужващо звено на Наредба за определянето 
и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община 
Севлиево се налага поради следните причини:
По проект В0051РООО1-5.1.04-0058-С0001 „Грижа в дома“ по Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси“ към Домашен социален патронаж бе изградено “Звено за 
услуги в домашна среда“, предоставящо социални услуги както следва:

-  индивидуална помощ - за поддържане на лична хигиена, при хранене, при вземане на 
лекарства, при извършването на рехабилитационни и други специализирани процедури;

-  помощ в комунално-битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в дома, 
извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на 
потребителя;

-  подкрепа на социалното включване - помощ в общуването и осъществяване на социални 
контакти, придружаване при посещения на кино, лекар, писане на писма, заявления и 
подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност, изразена в социална 
работа.

Реалните разходи за обслужването на потребителите на социалните услуги, предлагани 
от “Звено за услуги в домашна среда“ са средно по 2,50 лв. на час за заплати и осигуровки на 
наетите по проекта лица. С приключване на проектните дейности. Община Севлиево ще 
продължи да предоставя изброените почасови социални услуги срещу такса от потребителите 
и дофинансиране от обпщнския бюджет.

Съгласно чл.7.8 от Договор за безвъзмездна финансова помощ с референтен номер на 
договора В0051Р0001-5.1.04-0058 -  С0001 по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” (2007-2013), схема „Помощ в дома”, бюджетна линия В0051Р0001-5.1.04, сключен 
па 29.11.2012 г., на стойност 191 911, 22 лв. е посочено : „С цел гарантиране на устойчивост 
на финансиране на средства от фонда за безвъзмездна финансова помощ дейности на звената 
за услуги в домашна среда. Бенефициентът /община Севлиево/ се задължава да запази 
дейността на създаденото звено за услуги в домашна среда за срок не по-малък от една година 
от датата на одобрение на окончателния доклад ”

След 31.03.2014г., поради приключване предоставянето на услугата по проекта, тази 
социална услуга следва да бъде общинска дейност към звеното за Домашен социален 
патронаж. Всички разходи за работа на посоченото звено са за сметка на приходите от местни 
дейности, извършвани в община Севлиево. За ползването на услуги в домашна среда, следва 
потребителите да заплащат такси.

На основание разпоредбите на Закона за социално подпомагане. Закона за местни 
данъци и такси за предоставяните общински социални услуги, потребителите заплащат такси, 
определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на обпщна Севлиево. В текста на чл.25 на наредбата се налага



изменение и допълнение, обусловени от промяната във финансирането на дейностите на 
изграденото към Домашен социален патронаж “Звено за услуги в домашна среда“.

2. Промяната на чл.ЗЗ, ал.1 от РАЗДЕЛ V. Такси за административни услуги на Наредба 
за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на обпщна Севлиево се налага поради следните мотиви:
На основание ратифицирането на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения 

от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976г. във Виена от РБългария и 
влязла в сила на 18.12.2013г. се налага да се измени и допълни Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Обпщна Севлиево, а 
именно да се добави към Раздел V -  Такси за административни услуги, като се добави нова 
точка към чл.ЗЗ, ал.1, а именно т.25 -  „за издаване на многоезични извлечения от актове за 
гражданско състояние” -  такса 5 лева. Чл.9 от горепосочената Конвенция гласи: При спазване 
на условията по международни договори, предвиждащи безплатно издаване на пълни преписи 
или извлечения от актове за гражданско състояние, извлеченията, издавани по силата на тази 
Конвенция, не могат да бъдат облагани с по-високи такси, отколкото извлеченията, издавани 
съгласно действащото вътрепшо законодателство на държавата издател.

В чл. 33, ал.1, Т.10 от Наредбата за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на Община Севлиево /приета с Решение № 184 от 
31.10.2012г. на Общински съвет-Севлиево, изм. с Решение №164/29.10.2013г. на Общински 
съвет-Севлиево/ е определена такса в размер на 3 /три/ лева за издаване на преписи или 
заверени копия или актове за гражданско състояние. Поради тази причина предложението е и 
таксата по чл.ЗЗ, ал.1, т. 10 от Наредбата на Обпщна Севлиево,, за издаване на преписи или 
заверени копия от актове за гражданско състояние” също да се измени на 5 /пет/ лева.

3. Промяната на чл.49, ал.1 Цени за ползване базата и услугите на Исторически музей- 
Севлиево, съгласно приложение №1 Списък с видовете услуги и цени за тях от 
Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на обпщна Севлиево е обусловена от:

По проект В0161Р0001-3.1.03-0004 „ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД И КРЕПОСТ „ХОТАЛИЧ”, който се 
осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 
г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, се 
създаде интегриран туристически продукт и запазена марка „Средновековен град и крепост 
„Хоталич” -  мистика, реалност и приключения в сърцето на България”. Подобри се достъпът 
до средновековния град чрез рехабилитация на съществувапщя път, изгради се 
информационен център, извършена бе пълна реконструкция на три средновековни жилипщи 
сгради, реализирана бе система от пешеходни алеи, панорамно осветление, частична 
реставрация на кули, порти, църкви и крепостни стени.

На основание чл.12, ал.4, т.1 и ал.6 от Закона за културното наследство Министерският 
съвет на Република България предостави стопанисването на археологическия обект 
„Средновековна крепост „Хоталич” на Обпщна Севлиево за срок от 5 години, а Община 
Севлиево съответно предостави обекта на Исторически музей Севлиево за извършването на 
всички видове дейности, предвидени в закона.

Въз основа на гореизложеното предлагам в съответствие с чл.47, ал.1 от Наредба за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
община Севлиево, в Приложение №1 Списък с видовете услуги и цени за тях да се добавят 
към Средновековен град и крепост Хоталич следните услуги и цени за тях:

I. Входни билети;
1. За възрастни -  3 лв.
2. За пенсионери -  2 лв.
3. За учащи -  1 лв.
4. Семеен билет за семейство с до три деца до 12 години -  5 лв.

II. Екскурзоводни беседи:
1. На български и английски език -  15 лв.



III. Атракции:
1. Ползване на средновековно облекло за снимки от възрастни -  5 лв.
2. Ползване на средновековно облекло за снимки от деца -  3 лв.

IV. Ползване на паркинг:
1. За леки автомобили -  1 лв.
2. За автобуси -  5 лв.
Цените за ползване на паркинг са за престой до 3 часа.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет-Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.17, ал.З от Закона за социално подпомагане, чл.7, ал.1 и чл.8, ал.З от 
Закона за местни данъци и такси променя:
Чл.25 от РАЗДЕЛ III от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги на територията на община Севлиево да бъде изменен и допълнен, както 
следва:
Чл. 25 (1) Потребителите на социални услуги, предоставяни почасово от “Звено за услуги в 
домашна среда“, изградено към Домашен социален патронаж по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, заплащат почасова такса в размер на 1.50 лв., определена 
по реда на Закона за местни данъци и такси за следните дейности;
1. Ипдивидуална помощ - за поддържане на лична хигиена, при хранене, при вземане на 

лекарства, при извършването на рехабилитационни и други специализирани процедури;
2. Помощ в комунално-битови дейности - пазаруване, поддържане на хигиената в дома, 

извършване на административни услуги и плащания, приготвяне на храна с продукти на 
потребителя;

3. Подкрепа на социалното включване - помощ в общуването и осъществяване на социални 
контакти, придружаване при посещения на кино, лекар, писане на писма, заявления и 
подаването им до съответните институции и всякаква друга дейност, изразена в социална 
работа.

(2) Дължимата такса се удържа от личните доходи на потребителя, но не повече от 60% от 
размера на тези доходи.
(3) Ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, ползващи услугите на 
Звеното, заплащат услугите в размер не повече от 30 % от получаваната от тях пенсия.
(4) Разликата между реалните разходи за предоставяне на социалните услуги от “Звено за 
услуги в домашна среда“ и събраните приходи от потребителски такси е за сметка на 
общинския бюджет.

2. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация във връзка С чл.9 от Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от 
актове за гражданско състояние, влязла в сила на 18.12.2013г. променя:
Към чл.ЗЗ, ал.1 от РАЗДЕЛ V. на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Севлиево се добавя нова точка, а именно 
точка 25, със следното съдържание: „За издаване на многоезични извлечения от актове за 
гражданско състояние” -  такса 5 лева.
Чл.ЗЗ, ал.1, т.Ю от Раздел V на Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Севлиево се изменя, със следното 
съдържание „За издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние” 
-такса 5 /пет/ лева.

3. На основание чл.21, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, чл.12, ал.4, т.1 и ал.6 от Закона за културното наследство и във връзка с 
Ч Л .4 7 , ал.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 
услуги на територията на община Севлиево добавя:

Към Приложение №1 от Наредба за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на обпдана Севлиево Списък с видовете услуги и цени 
следните услуги и цени за Средновековен град и крепост Хоталич:



I. Входни билети:
1. За възрастни -  3 лв.
2. За пенсионери -  2 лв.
3. За учащи -  1 лв.
4. Семеен билет за семейство с до три деца до 12 години -  5 лв.

II. Екскурзоводни беседи;
1. На български и английски език -  15 лв.

III. Атракции:
1. Ползване на средновековно облекло за снимки от възрастни -  5 лв.
2. Ползване на средновековно облекло за снимки от деца -  3 лв.

IV. Ползване на паркинг:
1. За леки автомобили -  1 лв.
2. За автобуси -  5 лв.
Цените за ползване на паркинг са за престой до 3 часа.

КМЕТ:
Д-Р ИВАН ИЙАНОВ

КЙ, НС/ММ


