
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 541 
 
 Взето с протокол № 25 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 28.05.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата 
домашен социален патронаж в Община Септември. 
 

Общински съвет гр. Септември след като се запозна с предложението на Кмета 
Община Септември и след като взе предвид, че в община Септември до този момент 
предоставянето на услугата Домашен социален патронаж не е регламентирано в Наредба. 
Съгласно чл. 25, ал 1 ЗСУ „Общинските съвети определят общинската политика в 
областта на социалните услуги в съответствие с установените потребности на общинско 
ниво и приоритетите на държавната политика“, а според чл.25, ал 2, т.3 кметовете на 
общини „предлагат на общинския съвет организацията и начина на управление на 
социалните услуги на територията на общината, които се финансират със средства от 
държавния и общинския бюджет“. 

Именно в тази връзка е предложено приемането на Наредбата за реда и условията 
за предоставянето на услугата Домашен социален патронаж. Целта е да бъдат уредени 
обществени отношения, които не са уредени в ЗСУ и ППЗСУ, но в които са налице 
материално правни разпоредби даващи основание за уреждане на конкретни обществени 
отношения от местно значение с наредба на Общински съвет /арг. чл. 21, ал. 1, т. 23 във 
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА/, Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове всеки 
общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните 
актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 
Следователно липсва нормативна забрана такива актове да се приемат извън случаите на 
изрично делегирана компетентност, но само ако нормативен акт от по-висока степен не 
урежда съответните обществени отношения. Целите проекта са: 
- прецизиране на условията и реда за предоставянето на социалната услуга 
домашен социален патронаж в община Септември. 
- постигане по-добра регламентация и прозрачност при определянето и 
заплащането на дължимите такси. 

приемане на актуални разпоредби касаещи предоставянето на услугата домашен 
социален патронаж и привеждането и им в съответствие с националната и европейско 
законодателство; 

Проектът на Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен 
социален патронаж в Община Септември не изисква нови финансови или други средства, 
в сравнение с предходни години. Ежегодно се залагат средства в бюджета на община 
Септември за осигуряване предоставянето на услугата. 
Очакваните резултати от приемането на Наредбата са: 
- по-ясна регламентация на реда и условията при предоставянето на услугата 
домашен социален патронаж. 
- повишаване на социалната справедливост за хората, нуждаещи се от помощ при 
осигуряването на прехрана. 



Проектът на Наредбата е изработен при зачитане на принципите на обоснованост, 
стабилност, откритост и съгласуваност. 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проекта на Наредба 
за реда и условията за предоставяне на услугата домашен социален патронаж в Община 
Септември е публикуван на 22.04.2021 г. на интернет страницата на Община Септември, 
заедно с мотиви за приемане на цитираната наредба. 

На заинтересованите лица е дадена възможност за предложения и. становища по 
проекта. 

След станалите разисквания на основание чл. 25, ал. 2, т. 3 от ЗСУ и чл. 21, ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Септември 

 

Р Е Ш И: 
 

I.  Приема Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен 
социален патронаж в Община Септември. 

 
II. Възлага изпълнението на настоящото решение на Кмета на Община Септември. 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             19 
Гласували: 19 
"За": 18 
"Против":            0        
"Въздържали се": 1 

 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


