Предварителна оценка на въздействието на проект на
Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за предоставяне на
социалната услуга-домашен социален патронаж в Община Кнежа, приета с
Решение № 825 от проведено заседание на 31.08.2011 г. на Общински съветКнежа и приемане на нова Наредба по предоставянето на услуги от Домашен
социален патронаж в Община Кнежа
Основания за законодателна инициатива.
Съществуващата уредба подлежи на промяна, доколкото е налице изменение на повисок по степен нормативен акт. Цели се постигане на синхронизация между различните
по степен нормативни актове. Възможно е проблемът да бъде разрешен в съществуващото
законодателство, като действащата Наредба следва да се отмени, което е по-целесъобразно
и практично, с оглед да бъде приета изцяло нова такава, свързана с уреждане на
обществени отношения по предоставянето на социална услуга- приготвяне и доставка на
топла храна по домовете на потребителите.
Целите, които се поставят с предложения проект за отмяна на Наредба № 21 за
условията и реда за предоставяне на социалната услуга-домашен социален патронаж в
Община Кнежа и приемане на нова Наредба по предоставянето на услуги от Домашен
социален патронаж в Община Кнежа, са свързани със следното:
1. Осигуряване на актуалност на текстовете на Наредбата със законовите и
подзаконови нормативни актове от действащото законодателство;
2. Преодоляване недостатъците, констатирани в практиката по прилагането на старата
наредба.
Проектът за приемане на нова наредба е в съответствие с нормативните актове от повисока степен, както и с тези на европейското законодателство.
Предложеният проект за приемане на нова Наредба е подзаконов нормативен акт и е
разработен в съответствие с европейското законодателство - Европейската социална харта и
Международния пакт за социални, икономически и културни права. Водещите принципи на
европейското право в област на откритост, публичност и граждански контрол върху
дейността на местните власти, са адекватно защитени в предлаганите текстове.
На основание на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 във връзка с чл.20 и чл.17, ал.1, т.7
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, чл.11, чл.15, ал.1,
чл.26 и чл.28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал.3, чл.77 и чл.79 от
Административно-процесуалния кодекс произтича законодателната инициатива на
Общинския съвет - Кнежа за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за предоставяне
на социалната услуга-домашен социален патронаж в Община Кнежа, приета с Решение №

825 от проведено заседание на 31.08.2011 г. на Общински съвет-Кнежа и приемане на нова
Наредба по предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж в Община Кнежа.
Заинтересовани страни.
Всички граждани на територията на Община Кнежа, ползващи социална услуга –
Домашен социален патронаж.
1. Анализ на разходи и ползи.
За прилагане на новата Наредба не се изисква допълнителен финансов ресурс. С
предложения проект за отмяна на сега действащата наредба и приемането на нова се
регламентират обстоятелствата, свързани с постигане на синхронизация между различните
по степен нормативни актове в областта на предоставянето на социални услуги: Закона за
социалното подпомагане; Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане,
Методиката за критериите и стандартите при предоставяне на социални услуги в
общността, Закона за защита от дискриминация, Закона за ветераните от войните, Закона за
задълженията и договорите и др.
2. Административна тежест и структурни промени.
С предложения проект на Наредбата няма да се наложи преструктуриране на
общинската администрация.
3. Въздействие върху нормативната уредба.
С настоящата Наредба не се предвиждат последващи промени в нормативната уредба
на Община Кнежа.
Проектът на Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за
предоставяне на социалната услуга-домашен социален патронаж в Община Кнежа,
приета с Решение № 825 от проведено заседание на 31.08.2011 г. на Общински съветКнежа и приемане на нова Наредба по предоставянето на услуги от Домашен
социален патронаж в Община Кнежа ще бъде публикуван на интернет страницата на
Община Кнежа за обществени консултации, като заинтересованите лица в 30- дневен срок
от публикуването й на интернет страницата на Община Кнежа, могат да предоставят в
сградата на Общината в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 часа или на e-mail:
obstina_kneja@abv.bg становища и предложения по проекта.
Проектът на Наредбата е публикуван и на Портала за обществени консултации.
Справката за отразените становища след обществените консултации ще бъде
публикувана на официалната страница на Община Кнежа.
Тази оценка на въздействие аргументирано представя вероятните ефекти от
предложеното действие.
Подпис на отговорното лице: /п/
Телефон : 09132/71 78
Име и длъжност: Петя Маринска – директор ,,Дирекция ОА‘‘ в Община Кнежа.
Дата: 15.05.2020 г.
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