
 
 

 

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

 

 

 

 

НАРЕДБА 

 

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 
НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА  

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  
В ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 

  

 

 

 

 

 

 

 

СЕПТЕМВРИ 2021 г. 

 
 
 
 

                                                                                                   
 



   

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. (1) С тази Наредба се уреждат организацията на социалната услуга в 

общността - Домашен социален патронаж /ДСП/, както и редът и условията за 
предоставянето й на територията на община Септември. 

Чл. 2. (1) ДСП е социална услуга, предоставяна по домовете на потребителите, 
свързана с приготвяне и доставка на храна. 

(2) Услугата е  насочена към задоволяване на потребностите от храна за хора, които 
не могат да си я осигуряват сами. 

(3) Услугата се осъществява от общинско звено, финансирано от общинския 
бюджет и ползващо като материална база имущество – общинска собственост. 

Чл. 3. (1) Домашният социален патронаж се разкрива с решение на Общинския 
съвет, в което се посочват капацитета, необходим за обслужване на територията на цялата 
община. 

 
РАЗДЕЛ ІІ 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. 
 

Чл. 4. (1) Общинското звено ДСП работи съгласно настоящата Наредба и 
Правилник за вътрешния трудов ред, утвърден от кмета на общината. 

(2) Кметът на Общината управлява общинското звено „Социални услуги, столово 
хранене и почивно дело“, което осъществява дейността ДСП  и отговаря за спазването на 
критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги. 

Чл. 5. (1)Кметът на Общината или упълномощен от него служител осъществява 
методическото ръководство и контрол по изпълнението на качеството и количеството на 
услугите, предоставяни от патронажа. 

(2) Кметът на Общината сключва, изменя и прекратява трудовите договори с 
работниците и служителите на патронажа. 

(3) Кметът на Общината утвърждава Правилник за вътрешния трудов ред и 
длъжностните характеристики на обслужващия персонал. 

(4) Кметът на Общината утвърждава длъжностното разписание на длъжностите в 
ДСП. 

Чл. 6. (1) Кметът на Общината може да възлага управлението на Домашния 
социален патронаж на доставчици на социални услуги, вписани в регистъра на Агенцията 
за социално подпомагане, след провеждане на конкурс. 

 (2) Конкурсът по ал. 1 се провежда по реда на Правилника за прилагане на Закона 
за социалните услуги. 
Чл. 7. Упълномощен от Кмета на Община Септември служител: 

1. Управлява предоставеното имущество; 
2. Осъществява контрол и координация на дейността по предоставяне на социалните 

услуги; 
3. Прави предложения за усъвършенстване на структурата и дейността на звеното; 
4. Следи за правилното съхранение и разходване на материалните запаси на ДСП; 
5. Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на обслужваните лица; 

Чл. 8. Главният счетоводител в Общинска администрация Септември организира 
вътрешния контрол и финансово – счетоводната дисциплина и следи за правилното 
съхранение и разходване на стоково – материалните запаси. 

 
 
 
 



   

РАЗДЕЛ  ІІІ 
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР ЗА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИТЕ 

 
Чл. 9. (1) 3а обслужване от Домашен социален патронаж се приемат лица с постоянен и 
настоящ адрес на територията на община Септември, приоритетно, както следва: 

1. Лица с трайно намалена работоспособност I група с придружител. 
2. Лица с трайно намалена работоспособност I група без придружител. 
3. Лица с трайно намалена работоспособност II група. 
4. Лица на пенсионна възраст с минимална пенсия. 
5. Лица на пенсионна възраст със социална пенсия. 
6. Самотни възрастни хора. 
7. Други лица на пенсионна възраст и затруднени в самообслужването. 
(2) Лица, които не отговарят на условията по ал. 1 могат да ползват домашен социален 
патронаж само при заявено желание и свободен капацитет на услугата. 
(3) Услугите, предоставяни от звеното осъществяващо дейностите на Домашен 

социален патронаж не могат да се ползват от лица, които имат сключен договор за 
предоставяне на собственост срещу задължения за издръжка и/или гледане.      

Чл. 10. Самотните възрастни лица, ветераните от войните (според чл. 4, ал. 6 от 
ЗВВ) и лицата с увреждания с трайно намалена работоспособност над 90 %, определена от 
ТЕЛК, НЕЛК, РЕЛКК, ЦЕЛКК, ползват с предимство услугите на ДСП. 

Чл. 11. Класирането на ползвателите на социални услуги при едни и същи условия 
да става по реда на постъпване на заявленията.  
                                                                                                                                                                  

РАЗДЕЛ  ІV 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ОТ ЗВЕНОТО ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН 

ПАТРОНАЖ 
 

Чл. 12. Социалната услуга ДСП, предоставяна в община Септември, е социална услуга 
предоставяна по домовете, свързана основно с приготвяне и доставка на храна. 

Чл. 13. ДСП приготвя и предоставя храна на гражданите, потребители на социалната 
услуга обедно ястие, което включва супа, основно ястие и десерт. Приготвената храна се 
предоставя за домашна консумация. 

Чл. 14 (1) 3а ползване на услугата Домашен социален патронаж, кандидатстващият, 
или упълномощено от него лице подава Заявление по образец/ Приложение № 1/ до кмета 
на общината. 

(2) Към заявлението се прилагат: 
1. документ за самоличност /за справка/; 
2. копие от Разпореждане на Националния осигурителен институт за размера на 

получаваната пенсия; 
3. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; 
4. Медицинско удостоверение за общо здравословно състояние, по образец 

/Приложение № 2/ 
5. копие от документ, доказващ участие във войните, когато кандидатът е ветеран 

от войните, или военноинвалид; 
6. копие на документ, удостоверяващ законна представителност, в случай, че 

заявлението се подава от законен представител; 
 (3) При необходимост могат да бъдат изискани за предоставяне и други 

документи. 
Чл. 15. (1) За всяко подадено заявление в 7 – дневен срок се извършва социална 

оценка на потребностите на лицето от социални услуги и се изготвя доклад – предложение 
и социална анкета, в които се описва мотивирано необходимостта от социални услуги за 
нуждаещото се лице. 



   

(2) В 7 – дневен срок Кметът на Общината издава заповед, с която разрешава или 
отказва ползването на социалната услуга. /Приложение № 5/ 

(3) В 7 – дневен срок от влизането в сила на заповедта, между ползвателя и 
доставчика се сключва договор за предоставяне на социалната услуга. /Приложение № 6/ 

(4) Изготвя се лично дело на всеки потребител със заглавна страница. /Приложение 
№ 3/ 

(5) Отказът на Кмета на Общината да предостави социалната услуга може да се 
обжалва по реда на АПК. 

(6) Заявления, подадени при запълнен капацитет на ДСП се разглеждат след 
освобождаване на място в него. 

Чл. 16. (1) Лицата, ползващи социалната услуга „Домашен социален патронаж”, 
заплащат месечна такса, определена в ЗМДТ и Наредбата за определянето и 
администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община 
Септември. 

(2) Разходите за реалната издръжка на едно лице се разпределят пропорционално 
на броя на обслужваните за месеца лица. 

(3) Дневната издръжка на едно лице е равна на съотношението на реалната 
издръжка на едно лице за месец и броя работни дни през съответния месец.  

(4) За дните, в които не се ползват социалните услуги в ДСП, такса не се заплаща. 
(5) Размерът на недължимите такси по ал. 4 е равен на дневната издръжка на едно 
лице за съответния брой дни, приз които не се ползва услугата.  
(6) При представен документ от ОПЛ за заболяване от диабет, от месечната реална 
издръжка за едно лице се подваждат месечните разходите за десерт и такъв не се 
доставя. 
 (7) Касиерът на ДСП събира начислените такси от обслужваните лица от 10 – то до 

20 – то число на месеца и ги внася в общинския бюджет до 25 – то число на месеца, 
следващ месеца, за който се дължат. 

(8) Месечната такса за ползване на социалната услуга ”Домашен социален 
патронаж” не зависи от размера на пенсията или дохода на ползвателя.  

(9) Дължимата месечна такса се заплаща от личните доходи на лицето. 
(10) При смърт на ползвателя неиздължените месечни такси за ползване на 

социални услуги от лицата се заплащат от техните наследници или законни 
представители. 

(11) Потребителите на социалните услуги в ДСП имат право за период до три 
месеца /общо/ от календарната година, да поискат прекъсване на ползването им, чрез 
подаване на заявление до кмета на общината. 

(12) Заявлението по ал. 11 се подава в срок не по-късно от 3 дни преди деня на 
прекъсване на ползването на социалните услуги. 
 (13) За заплатената месечна такса на потребителите на социални услуги се издава 
квитанция. 
Чл. 17. Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните 

условия: 
1. изтичане срока на договора; 
2. при настаняване на потребителя в специализирана институция за социални 

услуги; 
3. при смърт на обслужваното лице. 
4. по желание на потребителя, изразено е писмено заявление, отправено до кмета 

на общината със 7- дневно предизвестие; 
5. от кмета на общината при констатирано системно нарушение на задълженията 

на лицето, потребител на социалните услуги на ДСП е 14-дневно 
предизвестие; 

6. от кмета на общината, при установена, от компетентен орган промяна в 
здравословното състояние на потребителя на социалните услуги на ДСП, 



   

която не позволява, ползването им със 7-дневно предизвестие; 
7. едностранно от кмета на общината, без предизвестие: 

7.1 когато месечната такса за ползваните социални услуги не е платена повече 
от три месеца от първо число на месеца, следващ просрочения падеж; 

7.2 когато потребителят не ползва социалната услуга за период по-дълъг от 2 
месеца в рамките на календарната година. 

7.3 в случаите на прехвърляне на собственост на потребителя върху недвижим 
имот и/или идеални части от него срещу задължение за гледане или чрез 
договор за дарение през периода на предоставянето на социалните услуги. 

 
Чл. 18. Лицето по чл. 7 от настоящата Наредба изготвя справка до 5 – то число на 

месеца следващ отчетния за броя на заетите и свободни места в ДСП.  
 

РАЗДЕЛ   V 
ФИНАНСИРАНЕ 

Чл. 19. (1) Дейността на звеното “ДСП” се осъществява чрез финансиране от: 
1. Бюджета на общината; 
2. Дарения; 
3. Съфинансиране от други доставчици на социални услуги; 
4. Проекти, свързани с дейността; 
5. Спонсорство; 
6. Такси, определени в Наредбата за определянето и администрирането на 

местни такси и цени на услуги на територията на Община Септември. 
(2) Поддръжката и ремонта на дълготрайните материални активи е за сметка на 

общинския бюджет. 
Чл. 20. Приходите от таксите за ползване на социални услуги от ДСП се внасят 

ежемесечно по сметка на общината в приход на общинския бюджет до 25-то число на 
месеца, следващ месеца на събирането им. 

 
РАЗДЕЛ VІІ 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
 

§ 1. По смисъла на тази Наредба: 
1. ”Доставчици на социални услуги” са държавата и общините, както и 

вписаните в Агенцията за социално подпомагане физически лица, регистрирани по 
Търговския закон, и юридически лица. 

2. ”Социални услуги” са дейности, които подпомагат и разширяват 
възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот в обичайна домашна 
среда.  

3. ”Личен доход” са всички доходи на потребителя, с изключение на: 
А) Добавка за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 % 

с определена чужда помощ; 
Б) Хуманитарни помощи; 
В) Помощите, определени с акт на Министерски съвет; 
Г) Еднократни компенсации към пенсии или извънредни пенсии; 
Д) Получени социални помощи от Дирекция ”Социално подпомагане”; 
Е) Допълнителни месечни компенсации към пенсиите на навършилите 75 и 80 
годишна възраст; 
Ж) Добавка към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели 
участие в Отечествената война, както и добавките към пенсиите на пострадалите 
при изпълнение на мисии във военните контингенти на ООН. 

 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 



   

 
 § 2. Контрол по изпълнението на тази Наредба се осъществява от кмета на 
общината или определени от него длъжностни лица. 
 § 3. В едномесечен срок от влизане в сила на настоящата наредба, общинското 
звено, предоставящо услугата домашен социален патронаж да приведе дейността си в 
съответствие с разпоредбите й. 
 § 4. Наредбата е приета с Решение № 541, взето с протокол №25 от заседание на 
Общински съвет - Септември, проведено на 28.05.2021 г. 
 



`Приложение 1 
До Кмета на община Септември 

 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 .......................................................... ……………………………….….ЕГН…………………….
.........................................................................  

/ трите имена и ЕГН на лицето, което ще ползва услугите на ДСП или трите имена на 
законния представител/ 

Данни за лицето, което ще ползва социалните услуги на ДСП: 

Трите имена ..........................   ........................................................ ЕГН ...........................  

адрес: област .........................  ...община ........................... гр./с/ ......................................  

ул ...........................................   ............................................. бл ...... вх ....... ет ...... ап ......  

  

  
УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО КМЕТ, 

Заявявам желание за ползване на предоставяната в община Септември социална 
услуга Домашен социален патронаж, включваща приготвяне и доставка на храна до 
дома. 

от ..........................................  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

 ......................................................... ЕГН ..........................  
/ трите имена и ЕГН на лицето, което ще ползва услугите на ДСП или трите имена на 
законния представител/ 

Данни за лицето, което ще ползва социалните услуги на ДСП: 

Трите имена .........................   ........................................................ ЕГН ...........................  

настоящ адрес: област .........   ............ община........................ гр./с/................................  

ул ...........................................  ............................................. бл ...... вх ........ет ..... ап ....... ; 

постоянен адрес: област ......   ............ община ........................ гр./с/ ................................  

ул ..........................................   ............................................. бл ...... вх ........ет ..... ап ....... ; 

  

Декларирам верността на следните обстоятелства за  ...........................................................  .... 
като кандидат за потребител на услугата Домашен социален патронаж, предоставяна от 
община Септември: 

1. Семейно положение .................................................................................................  

2. Съжителствам със следните лица: 
2.1 ................................................................. родствена връзка..................................  
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 Администратора на лични данни съгласно чл.13, § 1 от Регламент/ЕС/2016/679. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЕГН ........................... социална група: 
личен месечен доход ...........................  

, инвалид,

2.2 ................................................................  
 ......................................................................... родствена връзка ...................................  
ЕГН ........................... социална група: ..........................  ..  инвалид ................................  ... 
личен месечен доход .......................................  

2.3 ................................................................  
 ......................................................................... родствена връзка ...................................  
ЕГН ........................... социална група: ..........................  ..  инвалид ................................  ...  
личен месечен доход .......................................  

3. Месечен личен доход .............................................................. лв. 
4. Не съм прехвърлял/а/ собственост на недвижим имот и/или идеални части от него 
срещу задължения за издръжка и/или гледане; 
5. Не съм прехвърлял/а/ чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот 
и/или идеални части от него през последните 5 години. 

Дата ................. 20.. год. ДЕКЛАРАТОР: ....................................  
/ име, фамилия и подпис / 
Гр. (с) ............................  

Прилагам следните документи: 
1. документ за самоличност - за справка; 
2. копие от Разпореждане на Националния осигурителен институт за размера на 

получаваната пенсия; 
3. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ако има такова; 
4. копие от Медицинска характеристика от личен лекар 
5. копие от документ, доказващ участие във войните, когато кандидатът е ветеран от 

войните , или военноинвалид; 
6. копие на нотариален акт за собственост на жилище - за справка; 
7. копие на документ, удостоверяващ законна представителност, в случай, че 

заявлението се подава от законен представител; 
       8.………………………………………………………………………………………….. 

/други документи за удостоверяване на допълнителни факти и обстоятелства. / 
 

Дата ..................20.... год. 

Гр. (с) ..............................  

ЗАЯВИТЕЛ: 
/ име, фамилия и подпис / 

Забележки: 

Когато лицето, което ще ползва социалните услуги на ДСП е в невъзможност да 

подаде лично настоящето, то се подава от негов законен представител; 

1. Документите по т. 1 до т.5 са за лицето, което ще ползва социалните услуги. 
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      Декларирам, че съм  запознат с Уведомление за поверителност на             



 
 

Приложение № 2  
 

Амб. № ………………………. 
 

МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ 
за общо здравословно състояние1 

 
на ____________________________________________________________________________ 

(Трите имена по документ за самоличност) 
 
ЕГН   
адрес: гр.________________ул.(ж.к.) _______________________ № (бл.)____________ 
вх._____ ет.____ ап._____ 
 
1.Неврологичен статус …………………………………………………………………………..... 
………………………………………………………………………………………………………. 
2. Говор …………………………………………………………………………………………...... 
3. Състояние на сетивата ………………………………………………………………………….. 
4. Психически статус ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
5. Общо здравословно състояние ……………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
6. Диагноза …………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
7. Хронични заболявания ………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
……………………………………………………………………………………………………...... 
8. Възможност за самообслужване, степен на подвижност …………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………...... 
9. Диета …………………………………………………………………………………………....... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Лицето е (не е) подходящо за обслужване в Домашен социален патронаж. 
 
Дата: .................................................. 
 
Личен лекар, 
Подпис: .............................................. 
 
1 Издава се от личен лекар. Медицинските показания се изписват на български език.  
 
 
 

 
 
 
 

                                            

 

         



Приложение № 3  
 
 
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  
СЕПТЕМВРИ  
ВХ. №………………..  
 
 

 
Д Е Л О  

 
 
 
 
 

Име…………………………………………………….  
 

Презиме………………………………………………..  
 

Фамилия……………………………………………….  
 

Адрес гр./с/……………………………………………  
 

Дата , месец ,година на раждане…………………….  
 

Месторождение /населено място, област , община /  
 

………………………………………………………… 
 

Дата на постъпване…………………………………..  
 

Данни за наличие на близки……………………… ... 
 

………………………………………………………... 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 4  
 
 

О П И С  
 

на документите при постъпване  
 
 

• Заявление – декларация по образец, утвърден от кмета на общината /Приложение № 1/;  
• Медицинско удостоверение по образец, попълнено от личния лекар, утвърдено от Кмета на 
общината /Приложение№2/;  
• Лична карта за справка;  
• Паспортна снимка – един брой;  
• Копие на ЕР на ТЕЛК, ако има такова;  
• Копие на удостоверение за участие във войните, когато кандидата е ветеран или 
военноинвалид;  
 
 
 
 
Решение ЛКК /ТЕЛК…………№……………,дата………………..,  
Издадено от……………..…………………… .срок…………………  
 
Данни за близките:  
Име,презиме,фамилия,адрес,телефон  
 
 
1…………………………………………………………………………......................................... 
2…………………………………………………………………………….....................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 5  
 

                  
О Б Щ И Н А  С Е П Т Е М В Р И 

4490 Септември, ул. “Ал. Стамболийски“ №  37А   
тел. 03561/7001, 0882/310 591, факс: 03561/7779 

е-mail: municipality@septemvri.org, http://www.septemvri.org  
 
 

 
З А П О В Е Д  

 
№ ………………/ ……………202... г.  

 
 
 

На основание Заявление – декларация №……………/ ………… и чл. 15, ал. 2  
от Наредбата за реда и условията за предоставяне на услугата ДСП на територията на 

Община Септември  
 
 
 

РАЗРЕШАВАМ  
/отказвам/  

 
 
 
 

На …………………………………………………………………………………………………...  
 

От гр./ с. / ……………………………………, ЕГН:…………………………………………….…  
 

Ползването на заявената социална услуга от Домашен социален патронаж – Община 
Септември, считано от …………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
...................................................... 
Кмет на Община Септември 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 6  
 

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  
 

Днес………..... 202….г., в град Септември, Община Септември, между Домашен социален 
патронаж,  
ПРЕДСТАВЛЯВАНО от: ....................................... – Кмет на Община Септември, 
....................................... – Главен счетоводител на Община Септември, Наричан по долу 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и 
………………………………………………………………………………………………………  
/трите имена на лицето, което ще ползва социалните услуги или неговия законен 
представител/  
……………………………………………………………………………………………………… 
/ ЕГН и адрес на лицето/  
Наричан по долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от друга страна, се сключи настоящия договор: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото да ползва следните социални 
услуги:  
Доставяне на храна ежедневно в дома – 1 бр. обедно меню /супа, основно ястие и десерт/  
Чл. 2. При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна такса на основание Закона за местните данъци и такси и в размер 
съгласно Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услугите на 
територията на община Септември. 
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща месечната такса за ползване на социални услуги, 
договорена по чл. 2 по следния начин: в брой . 
(2) Месечната такса ще бъде изплащана от 10 до 20 – то число на месеца, следващ този, през 
който са ползвани социалните услуги.  
 

ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ползването на 
договорените по чл. 1 социални услуги считано от: ……………….. до без срок.  
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената в настоящия договор месечна такса 
в посочените срокове.  
Чл. 6. (1) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ социалните 
услуги, предмет на настоящия договор, той трябва да предупреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да се откаже 
от договора.  
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ запознава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с начина на формиране на месечните 
такси за ползване на социални услуги и редът за заплащането им в деня на подписване на 
настоящия договор. 
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за качеството на социалните услуги и тяхното своевременно 
извършване.  
 
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент на изпълнението на договора да 
осъществява контрол на изпълнението, относно качеството и количеството на социалните 
услуги, без това да пречи на самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора във всеки един момент по време 
на изпълнението му, чрез писмено заявление и след като изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
дължимата месечна такса.  
Чл. 11. (1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да плаща уговорената месечна такса в сроковете и по 
начина, уговорени в настоящия договор.  
(2)С подписването на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверява, че е запознат с 



начина на формиране на месечните такси за ползване на социални услуги и редът за 
заплащането им 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
настъпили промени в семейното, материалното и имотното си състояние.  
 

ІV. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 13. (1) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане дължимата по настоящия договор 
месечна такса 2 месеца, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да предприеме действия по прекратяване на 
договора за предоставяне на социалната услуга.  
(2) Предприетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ действия по предходната алинея не препятстват 
търсенето на обезщетения по общия ред.  
 

V. ОБЩИ УСЛОВИЯ, ПРЕКРАТЯВАНЕ 
Чл. 14. Настоящия договор може да бъде изменян само по взаимно съгласие между страните, 
изразено в писмена форма.  
Чл. 15. Настоящия договор се прекратява:  

1. С изтичане на срока, за който е сключен;  
2. С предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, отправено писмено в 7 – дневен срок 

преди датата, от която иска прекратяването;  
3. С 14 – дневно предизвестие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатирано системно 

възпрепятстване изпълнението на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
4. При не плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ двумесечна такса;  
5. При установяване на промени в здравословното състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които 

не позволяват ползването на договорените социални услуги;  
6. При настъпила смърт на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;  
7. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.  

Чл.  16. Неиздължените месечни такси за ползване на социални услуги от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са 
дължими от неговите наследници или законни представители.  
Чл. 17. Възникналите спорове по нерешени от договора въпроси ще се решават по 
споразумение, а когато това се окаже невъзможно – по реда на законодателството на 
Република България.  
 
Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните, 
и се подписа както следва:  
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………............  
 
 
 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
                         ..........................:……………………  
                         КМЕТ НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
 
                         .........................:……………………  
                         ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ  
                         ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ 
 

 

 


	Naredba
	Prilojenia



