Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение №
3/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 116
гр. Левски, 29.05.2012 г.
относно: Изменение и допълнение на Наредба № 6 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 17, ал. 1 и ал. 3 от Закона за социалното подпомагане, във
връзка с чл. 6, чл. 8 и чл. 9 от ЗМДТ,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Р Е Ш И:
1. В Раздел III на Наредба № 6 за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги се създава нов член 17а:
„Чл. 17а (1) Лицето, ползващо услугите в системата на
домашен
социален
патронаж,
заплаща
месечна
такса,
съответстваща на реалната издръжка на едно лице.
(2) Реалната издръжка на едно лице включва месечните
разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, гориво за
доставяне на храната по домовете, както и съответната част от
общите разходи за електрическа и топлинна енергия и вода.
Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от
местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително
случаите на спонсорство, помощите от дарителски програми и
благотворителност.
(3)
Комунално-битовите
разходи
се
разпределят
пропорционално на броя на обслужваните за месеца лица.
(4) Стойността на консумираната храна се изчислява
ежедневно на база на калкулационни ведомости и требвателни
листове.
(5) Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето и
тя не може да бъде повече от 60% от тези доходи. Когато

оставащата част от личните доходи на лицето е недостатъчна за
покриване на таксата, разликата е за сметка на бюджета на
Общината.
Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което
лицето е ползвало социалните услуги.
(6) Ветераните от войните заплащат месечна такса за
ползваните социални услуги от домашен социален патронаж в
размер на 30% от получаваната от тях пенсия или от сбора от
пенсиите си без добавките, изплащани към тях, съгласно чл.16, ал.2
от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните.
(7) Военноинвалидите по чл.3 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите на
Общински домашен социален патронаж, като заплащат 30 на сто от
размера на определената такса. Останалата част от разходите е за
сметка на бюджета на Община Левски, съгласно чл.9 от Правилника
за
прилагане
на
Закона
за
военноинвалидите
и
военнопострадалите.
(8) В Домашен социален патронаж се приемат и лица, които
сами или техни близки приемат заплащането на такса в размер на
реалните разходи. За прием на тези лица се предоставят не повече
от 50% от капацитета на Домашен социален патронаж.
(9) Приемът на лица в Домашен социален патронаж, които
сами или техни близки приемат заплащането на такса в размер на
реалните разходи се осъществява след изчерпване на приема на
лицата, заплащащи част от реалните разходи.
2. Предоставените услуги от Общинско предприятие „Спортни
имоти, отдих и развлечения” се определят като стопанска дейност на
предприятието.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 19 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – 1.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
ЛИДА ВЛАДИМИРОВА:/п/
Главен експерт “Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Лида Владимирова:
Главен експерт „Обслужване на Общински съвет”

