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 ОТНОСНО: Приемане на Наредба за дейността на Домашен социален 
патронаж – Община Брусарци 

 
 

УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

      
Приемането на настоящата Наредба е наложително от гледна точка на спецификата 

на дейността на Домашен социален патронаж, както и за да бъдат спазени изискванията на 
българското законодателство в областта на предоставянето на социални услуги: Закон за 
социално подпомагане; Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане; 
Методиката за критерии и стандарти при предоставяне на социални услуги в общността; 
Закона за защита от дискриминация; Закона за ветераните от войните; Закон за 
задълженията и договорите и др. 

С настоящия Проект за Наредба се цели да се регламентират основните функции на 
дейността на Домашен социален патронаж-Община Брусарци и тя да бъде приведена в 
съответствие с преките и косвени разпоредби на българското законодателство в областта 
на предоставяне на социални услуги. 
 Очаквани резултати: Да се прецизира дейността на Домашен социален патронаж-Община 
Брусарци; да се регламентират строго отговорностите, правата и задълженията на 
доставчика и ползвателите на социалната услуга. 

 Направеното предложение за проект на Наредба за дейността на Домашен 
социален патронаж – Община Брусарци е обявено на интернет страницата на Община 
Брусарци на 15.09.2014г. Съгласно  чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актов и във 
връзка с чл.77 от Административно процесуален кодекс, в законоустановения 14-дневен 



срок от публикуване на настоящото предложение на интернет страницата на Община 
Брусарци не са постъпили предложения или възражения към проекта за наредбата. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет на Община Брусарци да вземе 
следното решение: 

На основание чл. 21, ал. 1, т.2 и ал. 2 от ЗМСМА Общински Съвет Брусарци 
 

РЕШИ: 
 

 Приема „Наредба за дейността на Домашен социален патронаж - Община 
Брусарци”,съгласно приложението. 
    Приложение: ''Наредба за дейността на Домашен социален патронаж – 
Община Брусарци'' 
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