ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.КНЕЖА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от ИЛИЙЧО ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ - Кмет на Община Кнежа.
ОТНОСНО: Приемане 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 съвет-Кнежа и
приемане на нова Наредба по предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж в
Община Кнежа
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Предлагам на Вашето внимание проект на Наредба за отмяна на сега действащата
наредба за предоставяне на социална услуга и приемане на нова наредба за домашния
социален патронаж, като мотивите ми за това са следните:
Приемането на нова Наредба за дейността на домашен социален патронаж в Община
Кнежа е наложително от гледна точка на спецификата на дейността на предоставяната
услуга, както и за да бъдат спазени изискванията на българското законодателство 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.
С тази наредба се уреждат организацията на социалната услуга – Домашен социален
патронаж, както и редът и условията за предоставянето й на територията на Община
Кнежа.
Причини, налагащи отмяна на сега действащата наредба и приемането на нова
наредба, са свързани с това да се прецезира дейността на Домашен социален патронаж в
Община Кнежа, да се регламентират строго отговорностите, правата и задълженията на
доставчика и ползвателите на социалната услуга.

Целите, които се поставят:
С настоящия проект за Наредба се цели да се регламентират основните функции на
дейността на Домашен социален патронаж на територията на Община Кнежа и тя да бъде
приведена в съответствие с преките и косвени разпоредби на българското законодателство
в областта на предоставяне на социални услуги. Другата цел, която предлаганата промяна
си поставя, е да се осигури равен достъп на всички жители на Община Кнежа до системата
на социалните услуги чрез задоволяване на жизнено важни за тях потребности.
Не на последно място с предложения проект се цели да се прилага правилната
организация и редът при предоставянето на социалната услуга – Домашен социален
патронаж, свързана основно с доставка на храна по домовете на правоимащите.
Очаквани резултати от отмяната на Наредбата и приемането на нова са свързани с
обстоятелството да се регламентират основните функции на дейността на Домашен
социален патронаж в Община Кнежа и тя да бъде приведена в съответствие с преките и
косвени разпоредби на българското законодателство в областта на предоставяне на
социални услуги.
Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите са:
- Актуализиран нормативен текст, отговарящ на потребностите на хора от уязвими
социални групи;
- Задоволяване на базови жизнени потребности от храна на лица, зависими от
системата на социалните услуги;
- Запазване и увеличаване на броя на потребителите на социални услуги от Домашен
социален патронаж.
Финансови и други средства.
За прилагане на предложения проект няма да се наложат допълнителни финансови
средства, които да бъдат предвидени в бюджета на Община Кнежа.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
Проектът за приемане на нова наредба е в съответствие с нормативните актове от
по-висока 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.
С оглед гореизложеното и 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, предлагам на Общински съвет –
гр.Кнежа да приеме следните
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Р Е Ш Е Н И Я:
1. Приема Наредба за отмяна на Наредба №21 за условията и реда за предоставяне
на социалната услуга – домашен социален патронаж в Община Кнежа, както следва:
1.1. Създава се нов § 8 от Преходни и заключителни разпоредби със следния текст:
Наредба за отмяна на Наредба № 21 за условията и реда за предоставяне на
социалната услуга – домашен социален патронаж в Община Кнежа, е приета с
Решение №………….по Протокол №………… от……….година на Общински съветКнежа и влиза в сила от деня на влизане в сила на решението за приемането й от
Общински съвет-Кнежа.
2. Общински съвет-Кнежа приема нова Наредба по предоставянето на услуги от
Домашен социален патронаж в Община Кнежа. Текстът на Наредбата, както и
приложенията към нея, са неразделна част от настоящото решение.
2.1 Наредба по предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж в
Община Кнежа е приета с Решение № …….по Протокол №….. на Общински съветКнежа и влиза в сила три дни след обнародването й на интернет страницата на
Община Кнежа.”
2.2. Наредбата може да бъде променяна или допълвана при необходимост с
решение на Общински съвет-Кнежа.
Съгласно чл. 26, ал.2, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77
от АПК, в законоустановения 30-дневен срок от публикуването на настоящото
предложение на Интернет страницата на Община Кнежа се предоставя възможност на
заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта 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 съвет-Кнежа и приемане на нова
Наредба по предоставянето на услуги от Домашен социален патронаж в Община Кнежа,
на следния електронен адрес: obstina_kneja@abv.bg или в Общински център за услуги и
информация на гражданите, находящ се на адрес: ул.,,Марин Боев‘‘№69, гр.Кнежа.
Телефон за контакти 09132/7425.
Проектът на Наредбата е публикуван и на Портала за обществени консултации.

С уважение,
Илийчо Лачовски,
Кмет на Община Кнежа
Изготвил:
Светослава Узунова, юрисконсулт
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