НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
(Приета с Решение № 947 /28.12.2018 г. на ОбС - Кюстендил)
§ 1. В чл. 43:
а) ал. 1 се изменя така:
„(1) Ползвателите на социалната услуга „Домашен социален патронаж”,
предоставяна от Комплекс за социални услуги – Кюстендил, заплащат такса за
предоставяне на услугите: ”Доставяне на храна по домовете” и „Санитарно обслужване”,
както и за ползване на социалната услуга „Приготвяне и доставяне на храна до социални
услуги на територията на община Кюстендил”, както следва:
1. Лицата ползващи услугата ”Доставяне на храна по домовете”, заплащат
месечна такса за доставяне на храна в размер на 60% от личния доход на лицето, но не
повече от реалната издръжка на едно лице;
2. Лица ползващи услугата „Санитарно обслужване” – почистване на дома,
лична хигиена, пазаруване, съдействие за консултация с лекар, съдействие за плащане на
данъци и такси и други, заплащат такса, изчислена на база минималната часова ставка за
страната.
3. Социалните услуги ползващи услугата „Приготвяне и доставяне на храна до
социални услуги на територията на община Кюстендил”, заплащат на Комплекс за
социални услуги – Кюстендил действително извършените месечни разходи за приготвяне
и доставяне на храната, на основание документ за вътрешен оборот.
4. Военноинвалидите и военнопострадалите се ползват с предимство от услугите
на социалния патронаж, като заплащат 30 % от размера на определената такса, съгласно
Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Останалата част от разходите е за
сметка на общината.”
б) ал. 2 се променя така:
„(2) Месечната такса за услугата ”Доставяне на храна по домовете” се формира от
извършените разходи за приготвяне на храната, включващи разходите за ел. енергия,
вода, миещи и дезинфекционни материали, стойността на съдовете за транспортиране на
храната, транспортни разходи и разходи за поддръжка на автомобилите.”
в) ал. 3 се отменя
г) ал. 4 и 6 се отменят.
§ 2. Чл. 44 се изменя така:
„Чл. 44. Срокове за събиране и отчитане на таксите:
1. Месечната такса за ползваната социална услуга „Домашен социален патронаж”,
включващ услугите „Доставка на храна по домовете” и „Санитарно обслужване” се
заплаща от ползвателите от 10-то до 15-то число на месеца, следващ месеца на
предоставяне на услугата;
2. Стойността на ползваната услуга „Приготвяне и доставяне на храна до социални
услуги на територията на община Кюстендил” се заплаща от ползвателите от 12-то до 17то число на месеца, следващ месеца на ползване на услугата;
3. Таксите по чл. 43, ал. 1 се начисляват и събират от длъжностните лица на
Комплекс за социални услуги и се внасят в общинския бюджет до 25-то число на месеца,
следващ месеца, за който се дължат.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Настоящата наредба влиза в сила в седем дневен срок от нейното приемане.
Наредбата е приета от Общински съвет - Кюстендил на 28.11.2018 г. и е
подпечатана с официалния печат на Общинския съвет.
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