
 
ПРОТОКОЛ №12 

 
 

Решение № 107 
От заседание, проведено на 29.06.2012 год. 

 
На основание чл. 21,ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 12   от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, с 12 – за; 0- против; 0 – въздържал се;  

Общински съвет реши: 
1. Дава съгласие община Струмяни да кандидатства по схема “Помощ в дома”, 

бюджетна линия BGO51PO001-5.1.04 по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси 2007-2013” за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ и упълномощават Кмета на общината да подготви, подпише и да 
подаде всички необходими документи във връзка с проекта 

2.  Дава съгласие за  създаване на  Звено за социални услуги  в домашна среда 
към Домашен социален патронаж село Струмяни. 

3. Приема и одобрява Тарифа за таксите за социални услуги в Звено за услуги в 
домашна среда към Домашен социален патронаж с. Струмяни. 

Тарифа за таксите за социални услуги в Звено за услуги в домашна среда 
към Домашен социален патронаж с. Струмяни. 

 
ТАРИФА  

за таксите за социалните услуги в Звено за услуги в домашна среда  
към Домашен социален патронаж Струмяни 

(Одобрена с Решение № 107 от 29.06.2012 г.)  
Чл. 1. С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги в Звено за 
услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Струмяни, лицата, 
които заплащат такси, и редът за събирането им.  
Чл. 2. Размерът на таксите се определя според  дохода на лицата, които ползват 
социалните услуги, както следва:  

  Подоходна група спрямо личния 
доход на лицето 

Диференцирана ставка на 
потребителската такса на услуги 

До 65 лв. 0.12 лв./ч. 
От 65 до 130 лв. 0.15 лв./ч. 
От 130 до 195 лв. 0.18 лв./ч. 
От 195 до 260 лв. 0.21 лв./ч. 
От 260 до 325 лв. 0.25 лв./ч. 
От 325 до 390 лв. 0.30 лв./ч. 
Над 390 лв. 1.00 лв./ч. 

 
Чл. 3. Таксите за социалните услуги се заплащат от лицата, които ги ползват, с 
изключение на:  

1. Децата под 16 години;  
2. Лицата, които нямат доходи;  

Чл. 4. Таксите се събират от определените длъжностни лица и се внасят до 25-о число 
на месеца, следващ месеца, за който се дължат.  

   
Чл. 5.  "Доход" по смисъла на тарифата са всички доходи на лицето, с изключение на:  



1. Добавката за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 
90 на сто с определена чужда помощ;  
2. Еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на 
Министерския съвет;  
3. Еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;  
4. Добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели 
участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите 
във военни контингенти на Организацията на обединените нации;  
5. Допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 
80-годишна възраст;  
6. Месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на 
хората с увреждания. 

 
Решение № 108 

От заседание, проведено на 29.06.2012 год. 
 

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, с 12 – за; 
0- против; 0 – въздържал се;  
Общински съвет Струмяни потвърждава че: 
1. Планираните дейности в проектното предложение „ Реконструкция и ремонт на 
църквата и подобряване на прилежащите й пространства в село  Микрево, община 
Струмяни” отговаря на следните приоритети и мерки от Плана за развитие на община 
Струмяни 2007 – 2013г. 
ПРИОРИТЕТ 1: 
Създаване на устойчива заетост и позитивна промяна в демографските тенденции чрез 
опазване и валоризиране на природното и културното наследство, чрез поддържане на 
хармонична и съхранена околна среда и развитие на местния потенциал за туризъм. 
МЯРКА: 1.1.1. 
Опазване на природното, културното и историческото наследство на територията на 
общината.  
ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ: 
Реконструкция и рехабилитация на църквите в общината. 

 


