ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 3/,
прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 428
гр. Левски, 28.11.2013 г.
относно: Изменение на Наредба за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на територията на Община
Левски
На основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
І. Изменя чл.30 от раздел ТРЕТИ, глава ВТОРА от Наредба за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги
на територията на Община Левски, както следва:
Чл.30.(1). За физически лица, отговарящи на изискванията на
Правилника за социално обслужване на лица и семейства, приет с
Постановление №159 на Министерския съвет от 13 август 1991 г.,
обн. ДВ. бр.68 от 20 август 1991 г., ползващи системата на
домашен социален патронаж за хранене се определя месечна
такса в размер на съответстващата реална 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) отменена
(9) отменена
(10) Физически лица, отговарящи на изискванията на
Правилника за социално обслужване на лица и семейства, приет с
Постановление №159 на Министерския съвет от 13 август 1991 г.,
обн. ДВ. бр.68 от 20 август 1991 г, ползващи останалите услуги в
системата на домашен социален патронаж, заплащат месечна
потребителска такса.
1. 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

2. Месечната такса на всеки потребител се равнява на
месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната
диференцирана ставка.
3. Месечната такса за предоставяне на услугите се събира
Общинско предприятие „СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ” , в брой, до 20-то
число на месеца, следващ предоставянето на услугите.
ІІ. Съдава нов чл.56а в глава ТРЕТА със следния текст:
За услуги, извършвани от Общинско предприятие „СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ”, предоставяни на лица извън тези, отговарящи на
изискванията на Правилника за социално обслужване на лица и
семейства, приет с Постановление №159 на Министерския съвет от
13 август 1991 г., обн. ДВ. бр.68 от 20 август 1991 г., се определят
цени, както следва:
56а.1. за услугата хранене - стойността на консумираната
храна, изчислена ежедневно на база на калкулационни ведомости и
требвателни листове, увеличена с 10 %, без ДДС.
56а.2. за останалите услуги – минималната часова ставка за
страната, определена от Министерски съвет, увеличена с 10 %, без
ДДС.
ГЛАСУВАЛИ :
За – 18 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
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”

