
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 
 
 

РЕШЕНИЕ 
№27 

 
Взето с протокол №6 от заседание на Общински съвет Сопот проведено на 
29.01.04г. 
Относно:Прехвърлянето на дейността “Домашен Социален Патронаж” и 

във връзка  с разделителния протокол между Община Карлово и 
Община Сопот и на взето решение №26/29.01.04г. на Общински 
съвет Сопот и на основание  раздел III чл.86 ал.1 и чл.87 ал.1 от 
ЗМДТ и чл.26 от “Наредбата за определянето  и 
администрирането на местните такси  и цени на услугите”е 
необходимо да се определи издръжката на едно лице  
обслужвано от дейността “Домашен Социален Патронаж”  

 от “Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси  и 
цени на услугите 

 
Докладна записка №22/14.01.04г. от кмета на Община Сопот 

След като се запозна с докладната  на кмета на Община Сопот г-н В.Личев 
и изслуша становището на комисията, Общинския съвет  
 

РЕШИ: 
1.Общинският съвет – Сопот  приема дневна издръжка за един храноден на 
едно лице  ползващо услугите на “Домашен Социален Патронаж” в размер 
до два лева от които: 
- Лицето ползващо услугите заплаща от 1.15 лв. до 1.30лв. 
- Община Сопот доплаща от 0.35лв. до 0.70лв. 
 
2.На обслужваните лица с месечен доход до 80лв.на основание  чл.26 ал.3  
от “Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси  и 
цени на услугите”се оставя за лични разходи сума не по-малка от 50%от 
личния доход,а лицата без лични доходи  не заплащат такса за обслужване  
от дейността “Домашен Социален Патронаж” съгласно чл.26 ал.5 от 
“Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси  и 
цени на услугите 
 
3.Задължава кмета на Община Сопот да създаде  организация  за нормално 
функциониране на звеното “Домашен Социален Патронаж” 



4.До 31.03.04г.  кметът на Община Сопот да проведе конкурс за 
определяне фирмата която ще приготвя храната за лицата ползващи 
услугите на “Домашен Социален Патронаж” 
 
 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали                  - 17 
“За”                      -17 
 “Против”                    -  
“Въздържал се”                  - 
 
Зам. председател Об.С:………………………. 

/Г.Шльомская/ 
 

Зам.председател Об.С:……………………….. 
/К.Цветков/ 

 
 
 

Председател на Об.С.:………………. 
   /Хр.Цолев/ 

 
В.Г./В.Г.                                                       
 
 


