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ООББЩЩИИННАА  ЛЛЯЯССККООВВЕЕЦЦ  
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45 

e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg 
 
 
 
 

МОТИВИ 
КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ  

НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ 
УСЛУГИ В ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

 
На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с 

чл. 26, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове (ЗНА), Община Лясковец 
уведомява всички заинтересовани лица и организации, че открива производство по 
издаване на подзаконов нормативен акт (наредба) чрез изменение на Наредба за 
условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец. 

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта за 
изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община 
Лясковец, който е достъпен на официалната интернет страница на общината - 
www.lyaskovets.bg , в секция Обяви. 

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница 
на общината, Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта за 
изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община 
Лясковец. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от 
страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, 
които могат да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за 
информация и услуги на Община Лясковец на адрес: гр.  Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 

 
На основание чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме 

следните мотиви за приемане на изменение на Наредбата за условията и реда за 
извършване на социални услуги в Община Лясковец. 
 
 І. Причини, които налагат изменение на Наредба за условията и реда за 
извършване на социални услуги в Община Лясковец: 
 Със свое Решение № 106/31.05.2012 г. Общински съвет Лясковец е приел Наредба 
за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец (Наредбата). В 
Наредбата са уредени организацията на дейността на социалните услуги, видовете 
социални услуги, както и условията и редът за извършването им в Община Лясковец. Една 
от социалните услуги, която се предоставя в общността в Община Лясковец е Домашен 
социален патронаж. Домашен социален патронаж (ДСП) е форма на дългосрочно 
предоставяне на социални услуги в общността. Той представлява общинско звено – 
второстепенен разпоредител с бюджетни кредити, което се финансира от общинския 
бюджет и използва материална база, която е общинска собственост. 

С чл. 16, ал. 2 от Наредбата е определен капацитетът на социалната услуга 
Домашен социален патронаж – 80 лица. През годините броят на лицата, които желаят да 
ползват услугите на ДСП е динамичен, а през изминалата 2020 г. във връзка с 
усложнената епидемична обстановка и разпространението на COVID – 19 и имайки 
предвид тенденцията на застаряване на населението в Община Лясковец, значително се 
увеличи броят на възрастните хора, нуждаещи се от услугите на ДСП. За голяма част от 
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тези хора единствено социалната услуга ДСП се оказва възможността за посрещане на 
жизнените им потребности. 

Настоящето предложение за изменение на действащата Наредба за условията и 
реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец е продиктувано от  
необходимостта от бързина и процесуална икономия при определяне на капацитета на 
социалната услуга Домашен социален патронаж. 
 

II. Съблюдавани принципи при изработването на проекта за нормативен акт 
С оглед разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от ЗНА, изработването на проекта за 

изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община 
Лясковец, протече при съблюдаване и зачитане на следните общоважими принципи:  

 
1. Принцип на необходимост: 
На територията на Община Лясковец действа Наредбата за условията и реда за 

извършване на социални услуги в Община Лясковец, приета с Решение № 106 /  
31.05.2012 г. Общински съвет Лясковец (посл. изм. и доп. с Решение № 218/26.01.2017 
г.на Общински съвет Лясковец). Поради факта, че капацитетът на социалната услуга 
Домашен социален патронаж е определен в наредбата, а броят на лицата, които желаят да 
ползват социалната услуга е динамичен през годините, това налага капацитетът на 
социалната услуга да се определя с решение на Общинския съвет, а не да е нормативно 
определено в Наредбата. 
 

2. Принцип на обоснованост: 
Проектът за изменение на Наредбата за условията и реда за извършване на 

социални услуги в Община Лясковец, е съобразен с действащото законодателство в 
областта на обществените отношения, свързани с предоставянето на социални услуги, с 
оглед разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от ЗНА. 

 
 3. Принцип на предвидимост и откритост: 

Разпоредбите на проекта за изменение на наредбата са обсъдени и съгласувани със 
заинтересованите страни на различни нива. Проектът на Наредбата, заедно с мотивите ще 
бъдат публикувани на официалната интернет страница на Община Лясковец - 
www.lyaskovets.bg, в секция Обяви, като в 30-дневен срок от публикуване на обявлението, 
Община Лясковец приема предложения и становища относно проекта на Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба 
на общински жилища.  

Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на 
заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат 
да бъдат представени на e-mail: obshtina@lyaskovets.bg или в Центъра за информация и 
услуги на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1. 
 

4. Принцип на съгласуваност: 
Проектът на наредбата е изготвен като са взети предвид всички мнения и 

становища от различни експерти от общинска администрация на Община Лясковец, като 
отделно ще бъдат взети предвид и постъпилите писмени предложения в хода на 
общественото обсъждане при изработването на подзаконовия нормативен акт. 

 
5. Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност: 
В работната група по изготвяне на проекта взеха участие служители от всички сектори 

на общинската администрация, като бяха взети предвид техните експертни мнения и 
становища по повод предложените проект на наредба. 
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IІІ. Цели:  
С цел бързина и процесуална икономия при определяне капацитета на социалната 

услуга Домашен социален патронаж, е изготвен настоящият проект за изменение на 
Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община Лясковец.  

По силата на чл. 7, ал. 2 от Закона за нормативните актове (ЗНА), наредбата е 
нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения 
на нормативен акт от по-висока степен. Разпоредбата на чл. 76, ал. 3 от АПК предвижда, 
че общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно 
нормативните актове от по-висока степен обществени отношения с местно значение, а 
съгласно чл. 77 от АПК компетентният орган издава нормативния административен акт, 
след като обсъди проекта заедно с представените становища, предложения и възражения. 

 
ІV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
Представеният проект за изменение на Наредба за условията и реда за извършване 

на социални услуги в Община Лясковец няма да изисква допълнителни финансови 
средства. 

 
V. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има  

такива: 
 Очакваният резултат от изменението на Наредбата е бързина и процесуална икономия 
при определяне на капацитета на социалната услуга Домашен социален патронаж. 

 
VI. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 
С представеният проект на Наредба се цели както съответствие с нормативните 

актове от по-висока степен, уреждащи обществените отношения в областта на социалните 
услуги, така и хармонизиране на българското законодателство с европейското. 
 
 
СЪСТАВИТЕЛ НА ПРОЕКТА НА НОРМАТИВНИЯ АКТ: 
  
Д-Р ИВЕЛИНА ГЕЦОВА –  
КМЕТ НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 
 

 
Изготвил: Ралица Славова -  Старши експерт ЗСД в Дирекция „ИПХД“ 
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ПРОЕКТ! 
    

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА 
НАРЕДБАТА 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ 

(Приета с Решение № 106 от 31.05.2012 г. на Общински съвет Лясковец ) 

§ 1. В Глава четвърта „Условия и ред за ползване на социалните услуги в Община 
Лясковец“ в чл. 16, ал. 2 се изменя по следния начин: 

„(2). Капацитетът на социалната услуга Домашен социален патронаж в Община 
Лясковец се определя с решение на Общински съвет Лясковец. Управителят на ДСП 
изготвя справка до 5-то число на месеца, следващ отчетния за броя на заетите и 
свободни места в ДСП. Справката се представя вобщинска администрация.“ 

 
 
 


