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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Община Радомир изпълнява проект “ Създаване на звено за услуги в
домашна среда в Община Радомир“ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси. Звеното стартира своята дейност
на 01.03.2013г.
Потребителите, които ползват почасовите услуги в домашна среда са 62 –
лица с трайни увреждания и възрастни хора
с ограничения или
невъзможност за самообслужване.
При кандидатстване с проектното предложение беше необходимо да се
представи тарифа, за изчисляване на потребителската такса при предоставяне
на услугите в „Звено за услуги в домашна среда“ , която беше одобрена от
ОбС- Радомир с Решение №153/18.06.2012г.
Месечната потребителска такса е в размер, определен съгласно Методика
за изчисление на потребителската такса по Национална програма „Асистенти
на хора с увреждания”. Потребителската такса се обвързва с дохода на
потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната
ставка (0.17 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова повисок, колкото е по-висок доходът на потребителите. Месечната такса на
всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги,
умножени по съответната диференцирана ставка.
Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания
минимален доход, който е 65лв. ползват услуги по проекта като заплащат

пълната цена на услугата - 1.70 лв./час или това са потребители с доход над
390,01 лв. При ползване на услугата 4 часа на ден, при 22 работни дни
потребителите с такъв доход трябва да заплащат по 149,60 лв. за
предоставяната услуга, което се оказа проблем за повечето потребители с
доход около посочения.
Като вземем предвид тежкото им здравословно състояние и финансовите
средства необходими за закупуване на животоспасяващи лекарства и
консумативи, предлагам цената на услугата-1.70лв. на част да се отнася за
хора, чиито доходи на месец
надвишават осемкратно минималния
гарантиран доход, т.е. 520,01лв.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.8 от
ЗМСМА, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
1.Общински съвет – Радомир изменя Тарифата за изчисляване на
потребителската такса при предоставяне на услугите по проект „Звено
за услуги в домашна среда в община Радомир“ в частта касаеща
максималният размер на заплащане на услугите, като дава съгласие
потребителите ползващи услуги по проекта с доходи, надвишаващи
осемкратно гарантирания минимален доход (над 520,01лв) да заплащат
пълната цена на услугата - 1.70 лв./час.
2. Промяната да влезе в сила от 01.05.2013г.

Внася,
Пламен Алексиев
Кмет на Община Радомир:

