
НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА ОТ ДОМАШЕН 

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ В ОБЩИНА ВЪРБИЦА 

  

Г Л А В А І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1. С настоящата Наредба се уреждат реда и условията за предоставяне на социална  услуга от 
Домашен социален патронаж на територията на община Върбица.  
Чл. 2. Домашен социален патронаж /ДСП/ е форма на дългосрочно или краткосрочно предоставяне на 
социална услуга в общността, която се финансира от общинския бюджет и използва материална база, 
която е общинска собственост.  

Чл.3. ДСП може да се финансира и чрез:  

 1. дарения и хуманитарни помощи;  

 2. осъществяване на проекти, свързани с дейността; 

 3. дофинансиране от общински бюджет; 

Чл.4. Изменения в утвърдената численост на персонала и капацитета /брой ползватели на услугата/ на 

ДСП се извършват по решение на Кметът на общината.  

 

Г Л А В А ІІ 

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 

Чл.5.(1). Кметът на общината или упълномощено от него лице осъществява контрол по изпълнение на 

услугата, предоставяна от ДСП.  

 (2). Кметът на общината сключва, изменя и прекратява трудовите договори с работниците и 

служителите на ДСП.  

 (3). Упълномощено лице осъществява:  

 1. контрол и координация на дейността по предоставяне на услугата от ДСП;  

 2. прави предложения за усъвършенстване дейността на ДСП;  

 3. организира проверки по домовете на обслужваните лица.  

Чл. 6 Кметът на Общината внася в Общински съвет ежегодно с отчета за предходната година данни за 

извършените разходи по дейността на звеното.  

 

Г Л А В А ІІІ 

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА 

Чл. 7. Социалната  услуга, осъществявана по домовете на потребителите включва:  

1. приготвяне и доставка на топла храна до дома на потребителя ; 

2. или друго място /помещение/ определно за раздавене на топла храна. 

Чл.8. При предоставяне на услугата по домовете на потребителите не се допускат пряка или непряка 

дискриминация основана на пол, раса, цвят на кожата, увреждане, възраст , етническа принадлежност 

и други. 

Чл. 9. Лицата, желаещи да ползват услугата от Домашен социален патронаж подават следните 

документи до Кмета на общината:  



- Заявление – Декларация за включване в  услугата - приготвяне и доставка на храна до дома на 

потребителя или друго място /помещение/ определно за раздавене на храната. 

- Документ за самоличност – за справка;  

- Декларация за лични данни. 

 

Чл.10.(1). Лицата, ползващи услугата в системата на Домашен социален патронаж, заплащат месечна 

такса в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени 

на услуги на територията на Община Върбица.  

(2). Таксата се изчислява пропорционално на времето, през което лицето е ползвало социалната 

услуга.  

Чл.11. Таксата за ползване на услугата на домашен социален патронаж /ДСП/ се начислява за текущия 

месец.  

(1). Длъжностно лице, определено от кмета, събира начислените такси от обслужваните потребители и 

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

(2). При заплащане на месечната такса в брой от потребителите на социалната услуга се издава 

квитанция от длъжностно лица на Община Върбица срещу подпис.  

Чл. 12. Предоставянето на социалната услуга от Домашен социален патронаж се прекратява в 

следните случаи:  

 1. При настаняване в специализирана институция за предоставяне на социални услуги;  

 2. Когато месечната такса не е платена за месеца;  

 3. При смърт на обслужваното лице.  

Чл.13. Определено от кмета на община Върбица служител на ДСП изготвя справка до 5-то число на 

месеца, следващ отчетния, за броя на заетите места в ДСП. Справката се предоставя на кмета на 

община Върбица.  

 

Г Л А В А ІV 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. „ Домашният социален патронаж" е социална услуга, която предоставя по домовете на 

потребителите топла храна или друго място /помещение/ определно за раздаване на топла храна. 

 

Г Л А В А V 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

  § 1 Тази наредба се издава на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, измененията и допълненията на 

Закона за социално подпомагане и  Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и на 

основание Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Върбица. 

§2  Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината 
или определени от него лица. 

§3  Настоящата Наредба е приета с Решение № 4 по Протокол №9 от 28.05.2020 г. на Общински съвет 
- Върбица и влиза в сила от датата на приемането и.  


