Препис
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски, с поименно гласуване /Приложение № 1/,
прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 136
гр. Левски, 26.06.2012 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:
В РАЗДЕЛ III на Наредба № 6 за определяне и
администриране на местните такси и цени на услуги се създава нов:
Чл. 17б (1) Лицето, ползващо услугите в Звеното за услуги в
домашна среда към домашен социален патронаж, заплаща месечна
потребителска такса.
(2) Потребителската такса се обвързва с дохода на
потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка.
Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода
на потребителите се извършва по следния начин:
Доход на потребители от - до:
до 150 лв.
151 – 200 лв.
201 – 250 лв.
251 – 300 лв.
301 – 350 лв.
над 351 лв.

Диференцирана ставка
0,20 лв./час
0,25 лв./час
0,30 лв./час
0,35 лв./час
0,40 лв./час
0,50 лв./час

(3) Месечната такса на всеки потребител се равнява на
месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната
диференцирана ставка.

(4) Месечната такса за предоставяне на услугите се събира в
Звеното за услуги в домашна среда, в брой до 20-то число на
месеца, следващ предоставянето на услугите.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 17 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”

