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ОБЯВЛЕНИЕ 

ПО РЕДА  НА ЧЛ. 26, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ 
НА 

проект на  НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  И 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА. 

 
 

МОТИВИ 
за предложение за приемане на  НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 

ИЗВЪРШВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
ОБЩИНА СТРАЖИЦА.  

Социалните услуги, извършвани и ползвани в община Стражица се 
осъществяват в съответствие с разпоредбите на Закона за социалното 
подпомагане и Правилникът за неговото приложение, както и в съответствие с 
приложимата нормативна уредба в тази насока. През годините на действие на 
„Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в община 
Стражица” са осъществени редица промени, както във видовете социални 
услуги, предоставяни от община Стражица, така и от начина им на финансиране, 
поради което е необходимо изработване на нова наредба в съответствие с 
видовете социалните услуги, които се предоставят  в общността. 

1.Причини налагащи приемането на Наредбата за условията и реда за 
извършване и предоставяне на социални услуги в община Стражица. 

Причините за настоящото предложение е да се приведе нормативната уредба 
на община Стражица  в съответствие със структурата на общинската 
администрация, и видовете предоставяни социални услуги, както и  възникналата 
необходимост да се синхронизират нормативните документи за предоставянето на 
този вид услуги. 

 
2.Целите, които се поставят с проекта на Наредбата за условията и 

реда за извършване и предоставяне на социални услуги в община 
Стражица. 

Да се изготви нова наредба в съответствие със структурните единици, 
извършващи/предоставящи социални услуги. 

 
3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредбата: 

          За приемането на наредбата не са необходими допълнителни финансови 
средства, освен заложените в бюджета на община Стражица. 
 

4. Очаквани резултати от приемане на проекта. 
По добра регламентация на структурата на институциите предоставящи 

различните социални услуги. 



 
5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз . 
НАРЕДБАТА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  И 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА СТРАЖИЦА е 
подзаконов нормативен акт за прилагане на отделни разпоредби  на Закона за 
социално подпомагане и Правилника му, поради което съответствието и с правото 
на Европейския съюз е предопределено от съответствието на цитирания Закон с 
правото на Европейския съюз. 

Във връзка с чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Община 
Стражица предоставя на заинтересованите лица възможност в 14 дневен срок да 
направят своите предложения и становища до Председателя на общински съвет 
Стражица по  проекта  за изработване на НАРЕДБА  ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ  И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В 
ОБЩИНА СТРАЖИЦ 

 

Вашите предложения можем да получим:0T 0T 
- по пощата, на адреса на Община Стражица: 5150 гр.Стражица, ул.”Дончо 
Узунов” 5 
- по имейл: obstr@abv.bg ,obsavet_str@abv.bg или postmaster@strazhitsa.e-gov.bg 
- на факс: 06161 – 25-68 
- чрез кутията за становища и сигнали в Общински център за услуги и 
информация 
- чрез кметовете и кметските наместници от общината. 

 
 
 
 
 
РУМЕН ПАВЛОВ 
/Кмет на Община Стражица/ 
 


