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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КРУШАРИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИЛХАН МЮСТЕДЖЕБ -  кмет на община Крушари

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 
по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж в община Крушари

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предлагам на Вашето внимание за разглеждане на Наредба за 
изменение и допълнение в Наредба № 5 по предоставяне на услуги от 
Домашен социален патронаж в община Крушари.

1. Причини за приемане на промени в настоящата Наредба са 
следните:

В чл.17, т. 6 от действащата в момента Наредба № 5 по предоставяне на 
услуги от Домашен социален патронаж в община Крушари, е изрично записано, 
че в населено място, което се явява крайна точка на маршрутна линия има по- 
малко от 5 потребителя доставянето на храна от ДСП се прекратява. Текстът е 
приет през 2009г.

Тенденцията към обезлюдяване на нашите населени места през последните 
десет години продължава с устойчиви темпове. Повечето семейства в селата 
са едночленни, като броят на самотно живеещите стари хора се увеличава. 
Това налага внасянето на настоящото предложение, с което се цели да се 
окаже помощ и подкрепа на нуждаещи се стари хора, чрез ежедневна доставка 
на топла храна.

Действащата до сега разпоредба е ограничителна и възпрепятства достъпа 
на определена социална група до елементарни услуги, предоставяни от 
община Крушари в качеството й на доставчик на социални услуги, насочени към 
всички уязвими групи и лица в риск.

2. Цели, които се поставят:
Основната цел, която предлаганата промяна си поставя е да се осигури 

равен достъп на всички зависими от системата на социалните услуги жители на 
община Крушари чрез задоволяване на жизнено важни за тях потребности.
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3. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите:
- Актуализиран нормативен текст, адекватно 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;

4. Финансови средства, необходими за прилагане на Наредбата:
За предлаганото изменение не се налага ангажирането на допълнителен 

финансов ресурс.

5. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз и 
правото на Република България:

Настоящият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на 
Наредба № 5 по предоставяне на услуги от Домашен социален патронаж на 
територията на община Крушари е подзаконов нормативен акт и е разработен в 
съответствие с Европейското законодателство -  Европейска харта за местно 
самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с 
приложимите директиви на Европейската общност. Водещите принципи на 
европейското право в област на откритост, публичност и граждански контрол 
върху дейността на местните власти, са адекватно защитени в предлаганите 
текстове за изменение и допълнение.

На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28 от Закона за нормативните 
актове, и във връзка с чл. 77 от АПК, проектът на Наредбата за изменение и 
допълнение на Наредба № 5 за предоставяне на услуги от Домашен социален 
патронаж на територията на община Крушари е публикуван на официалната 
интернет страница на община Крушари.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и ал. 2 
от Закона за местното самоуправление и местната администрация предлагам 
Общинския съвет с. Крушари да приеме следното

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ :

§ 1 -  В чл.17 се правят следните изменения : 
„т.6 -  отпада“;

„§ 2 Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 5 за предоставяне 
на услуги от Домашен социален патронаж на територията на община Крушари е
приета с Решение...............на Общински съвет -  Крушари и влиза в сила от
датата на влизане в сила на Решението за приемането й“

ВНАСЯ:

ИЛХАН МЮС
Кмет на Об

3 ЗЛ%)


