
                                                                                                                                    

Наредба за изменение и допълнение на Наредба№2 
за определянето и  администрирането на местните такси 

и цени на услуги в Община Смолян 
 
 
 

§1. В чл. 23, ал.3 се допълват нови точки 3 и 4 : 
 т. 3 за бюджетни структури финансирани от Общинския бюджет в размер на 
75% спрямо определения облог за тази такса по подадени декларации за 
имотите. 
т. 4 за трудово-производителни кооперации за инвалиди тази такса е в размер 
на 50% спрямо определения облог за тази такса по подадени декларации за 
имотите. 
§2.  В чл. 29.  Отпада изискването за следните документи:  

-копие от заповедта на директора на дирекция „Социално 
подпомагане” 

-копие от договора, сключен с приемното семейство. 
§3.  Чл. 33, ал.1 придобива следната редакция:  
За ползване на специализирани институции за предоставяне на социални 
услуги се определя месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на 
едно лице. Размерът на таксата се определя в процент от дохода на лицата, 
но не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка 
на едно лице, както следва: 

� В домовете за възрастни хора с психични разстройства – 80 на сто; 
� В домове за стари хора – 70 на сто; 
� В защитените жилища – 50 на сто. 
� Дневни центрове – 30 на сто. 

§4. Чл. 33, ал.3 придобива следната редакция: (3). Дължимата такса се 
удържа от личните доходи на лицето, като се оставя за лични разходи сума 
не по-малка от: 

         - 20% от личните доходи за настанените в домовете за деца и 
младежи с умствена изостаналост и домовете за възрастни с умствена 
изостаналост. 

        - 30% от личните доходи за настанените в домовете за възрастни с 
физически увреждания, домовете за стари хора и домовете за лица със 
сетивни нарушения. 

§5. Чл. 35 се изменя както следва:  
Таксите по чл.33 се събират от кмета на общината или от 

оправомощени от него длъжностни лица от общинската администрация и 
се внасят по банкова бюджетна сметка на МТСП до 25-то число на 
месеца, следващ месеца за който се дължат. В платежното нареждане 
задължително се изписва периодът,за който се отнасят таксите, и видът 
на съответната услуга, за която са платени.До 30 – о число на месеца, 
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следващ месеца, за който се дължат таксите,  всяка община в която се 
предоставят социални услуги финансирани от републиканския бюджет 
представят пред Фонд „Социално закрила” рекапитулация по образец с 
приложено копие от платежно нареждане.   

§6. Чл. 38.  се отменя 
 
 
 
 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН: 


