
МОТИВИ 

 
към проекта на Правилника за условията и реда за предоставяне на социална услуга  

„Домашен социален патронаж” в Община Главиница 

(съгласно изискванията на чл.28 от ЗНА) 

 

 

 

 1. Причини, налагащи приемането на Правилника за условията и реда за 

предоставяне на социална услуга „Домашен социален патронаж” в Община Главиница 

 

Правни основания: 

чл.21, ал.2 от ЗМСМА 

чл.26 и чл.28 от ЗНА 

чл.76-79 от АПК 

 

В хода на прилагането на Правилника  

  

 2. Цели които се поставят: 

 С настоящият Правилник се уреждат условията и реда за предоставяне на социални 

услуги от „Домашен социален патронаж” или други доставчици на социални услуги по 

договор с Общината.  

Подобряване качеството на живот на възрастните хора и на лицата с увреждания и/или 

техните семейства на територията на Община Главиница, чрез осигуряване на достъп до 

интегрирани услуги. 

Постигане на независимост и социална интеграция на възрастни хора над 65 години и 

хора с увреждания, чрез стимулиране на автономността им и развиване на умения за 

независим живот. 

 3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба. 

 За реализирането на проекта за Правилника за условията и реда за предоставяне на 

социална услуга „Домашен социален патронаж” в Община Главиница, не са необходими 

финансови средства. 

 

 4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива. 

 Подобряване качеството на живот на възрастните и лицата с увреждания чрез създаване 

на условия и подкрепа за ефективно упражняване правото им на независим живот и социално 

включване. 

Интегриране на услуги за хората с невъзможност за обслужване и за хората с вреждане, 

като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, 

включително и социални и здравни услуги в общността и в домашна среда. 

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

 Предлаганият проект Правилника за условията и реда за предоставяне на социална 

услуга „Домашен социален патронаж” в Община Главиница е подзаконов нормативен акт, 

изцяло обвързан с норми от правото на Европейския съюз. 

 Съгласно чл.26 от ЗНА проектът се публикува на интернет страницата на институцията, 

като на заинтерасованите лица се предоставя най-малко 30-дневен срок за предложения и 

становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински 

съвет Главиница на ул. „Витоша” №44 или изпращани на e-mail: obshtina@glavinitsa.bg. 

 

 

............/п/............ 

Неждет Джевдет 

Кмет на Община Главиница 
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