
МОТИВИ към проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията 

и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново 

 

Причините, които налагат изменението и допълнението в Наредбата за 

условията и реда за извършване на социални услуги в Община Дряново 

С Решение №36 от Протокол №5/29.12.2015г на Общински съвет – Дряново е 

създаден Комплекс за социални услуги за възрастни хора /КСУВХ/ - Дряново, 

обединяващ следните специализирани институции и услуги: Дом за възрастни с 

психични разстройства /ДВПР/- с. Радовци, Дом за възрастни с деменция /ДВД/, 

Преходно жилище /ПЖ/ и Домашен социален патронаж /ДСП/. 

 КСУВХ, чрез ДВД – Дряново предоставя дългосрочни социални услуги на лица на 

пенсионна възраст – съгласно Кодекса за социално осигуряване 

 КСУВХ, чрез ДВПР – с. Радовци предоставя услуги на жени над 18 годишна 

възраст с различна степен на психични разстройства 

 КСУВХ се управлява от Директор, който е работодател на работещите в ДВПР с. 

Радовци, ДВД гр. Дряново, Преходното жилище и Домашния социален патронаж. 

Директорът на КСУВХ отговаря за цялостната дейност на комплекса 

 Административният персонал на КСУВХ обслужва всички социални услуги – 

персонала и потребителите, като длъжностите, които той включва също са пряко 

подчинени на Директора на комплекса и той е техен работодател. 

Наредбата за условията и реда за извършване на социални услуги в Община 

Дряново е приета с Решение №353 от Протокол №48/10.03.2006г на ОбС-Дряново. С 

Решение №48 от Протокол №6/17.01.2016г са приети последните изменения в 

Наредбата, във връзка със създадения Комплекс за социални услуги за възрастни 

хора.  

Предвид гореизложеното и постигане на по-ефективно функциониране на Комплекс 

за социални услуги за възрастни хора се налага прецизиране на част от текстовете в 

Наредбата. 

Целите, които се поставят е предлаганите промени и очакваните резултати 

от прилагането са: 

 осигуряване на по-голяма прозрачност, публичност и отчетност на дейностите и 

услугите, предоставяни от КСУВХ; 

 осигуряване на по-добро качество на предоставяните услуги и задоволяване на 

потребностите на населението; 

 осъществяване на по-строг контрол по изразходване на средствата, с които се 

финансира дейността на КСУВХ. 

Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба. 

Прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не изискват 

финансови средства, различни от тези, осигуряващи досегашната уредба, т.е. не се 

предвижда допълнителен човешки, административен и материален ресурс. 

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз. 

Предлаганият проект на изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда 

за извършване на социални услуги в Община Дряново е с правно основание чл.21 

ал.2 от ЗМСМА и е съобразен с европейското законодателство, както и с 

разпоредбите и целите на националното и местно законодателство. 
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