






ПРОЕКТ 

 

НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА 

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ОТ 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ  

В ОБЩИНА БЯЛА, ОБЛАСТ ВАРНА 

 

ГЛАВА І  

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл. 1 С настоящата Наредба се уреждат реда и условията за предоставяне на социални 

услуги в домашна среда на територията на община Бяла. 
 Чл. 2 Домашен социален патронаж е дейност, изразяваща се в извършване на социални 

услуги за ежедневни дейности и социално включване на нуждаещи се лица, съобразно 

желанието и личния им избор. 

Чл. 3 Домашен социален патронаж - Бяла е форма на дългосрочно и/или краткосрочно 

предоставяне на социални услуги в общността, финансира се от общинския бюджет и 

използва материална база собственост на общината. 

 

ГЛАВА ІІ 

IІ. ВИДОВЕ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ДСП - БЯЛА, РЕД И ИЗИСКВАНИЯ ЗА 

ПОЛЗВАНЕТО ИМ 
Чл. 4  (1) Социалните услуги предоставяни от ДСП - Бяла са: 

1. Приготвяне и доставяне на храна в жилището на потребителя; 

2. Поддържане на лична хигиена и хигиена в жилищните помещения, обитавани от 

обслужвания; 

3. Битови услуги - закупуване на лекарства, хранителни продукти и вещи от първа 

необходимост, заплащане на електрическа енергия, телефон, В и К и други със 

средства на потребителя; 

4. Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при увреждане или 

тежко заболяване; 

5. Съдействие при изготвяне на нужните документи за Дирекция „Социално 

подпомагане“, за явяване на ТЕЛК и медицински комисии, помощ при извършване на 

прегледи, консултации и изследвания в здравни заведения и други административни 

услуги; 

6. Съдействие за настаняване в специализирани институции; 

7. Помощ в общуването и поддържане на социални контакти; 

8. Съдействие за почистване на дворни места в обитаваната от потребителя собственост; 

9. Съдействие за поддръжка и ремонт на електрически и В и К уреди и инсталации. 

(2)  Услуги по ал. 1, т. 2 - 7 се предоставят на база седмичен график, изготвен от социален 

работник и утвърден от Ръководител звено. 

(3)  Услуги по ал. 1, т. 8 и т. 9 се предоставят срещу заплащане на такса. 

(4)  При необходимост и съобразно потребностите на населението, кмета на общината може 

да възлага на ДСП разкриване и/или предоставяне на други социални услуги. 

Чл. 5 (1) ДСП - Бяла извършва социални услуги на следните лица: 

1. лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване; 

2. лица и деца с трайни увреждания с определени 50 и над 50 на сто степен на трайно 

намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, удостоверена с ТЕЛК, НЕЛК; 



 (2) Самотните възрастни лица, ветераните от войните, военно-инвалидите, добили право на 

пенсия за военна инвалидност съгласно Кодекса за социално осигуряване и лицата с 

увреждания с трайно намалена работоспособност над 90 % с чужда помощ, определена от 

ТЕЛК/ НЕЛК, ползват с предимство услугите предоставяни от Домашния социален 

патронаж. 

Чл. 6 (1) Изисквания към лицата за ползване на социалните услуги: 

1. Не са в състояние сами да организират и задоволяват жизнените си потребности; 

2. Нямат близки, които да се грижат за тях; 

3. Не ползват същите услуги по други социални програми от АСП или Община Бяла. 

(2) Услугата може да се ползва и от лица, които имат близки, но близките са: 

1. в лоши взаимоотношения с лицето, желаещо да ползва социалната услуга, доказано със 

социална анкета; 

2. с трайни увреждания; 

3. полагащи грижи за тежко болно лице или дете; 

4. са навършили пенсионна възраст; 

5. живеят в друго населено място. 

(3) Прием на потребители на социалната услуга ДСП, при едни и същи условия, се извършва 

по реда на постъпване на молбите в ДСП и съгласно утвърдения капацитет. 

Чл. 7 (1) Лицата, желаещи да ползват услугите, предоставяни от Домашния социален 

патронаж, подават заявление по образец до Кмета на община Бяла. 

 (2) Към заявлението се прилагат: 

1. Медицинско удостоверение от лекуващ  лекар – по образец; 

2. Копие от документ за намалена работоспособност - ТЕЛК, НЕЛК, ЛЛК 

3. Копие от удостоверение за участие във войните, когато лицето е ветеран, военноинвалид 

или военнопострадал. 

(3) При необходимост доставчикът на социални услуги може да изисква и предоставянето на 

други документи. 

Чл. 8 (1) За всяко подадено заявление мултидисциплинарен екип изготвя оценка на 

потребностите, с която се мотивира необходимостта от предоставяне на услугата, както и 

индивидуален план за подкрепа. 

(2) В седем дневен срок от предоставяне на индивидуалния план се издава заповед на кмета 

на община Бяла или упълномощено от него лице, с която се разрешава или отказва 

ползването на социалната услуга. 

(3) В седемдневен срок от влизане в сила на заповедта, се сключва договор между 

потребителя и Община Бяла. 

(4) Заявления, подадени при запълнен капацитет на „Домашен социален патронаж", се 

разглеждат след освобождаване на място от Комисия за подбор по зададените в тази наредба 

критерии и по реда на постъпването им в деловодството на Община Бяла.   

(5) Неодобрените потребители се уведомяват писмено. Отказ за предоставяне на социална 

услуга в ДСП може да се обжалва по реда на Административно процесуалния кодекс. 

Чл. 9 Лицата, ползващи услугите на ДСП имат право: 

(1) На доставка на храна до дома си; 

(2) На отпуск за срок до три месеца в годината, чрез подаване на заявление по образец до 

Кмета на общината или упълномощено от него лице, не по-късно от 3 работни дни преди 

ползването му, период през който не заплащат такса.  

Чл. 10 Лицата, ползващи услугите на ДСП са длъжни: 

(1) Да спазват условията на договора за предоставяне на социални услуги; 

(2) При промяна на договорните обстоятелства да уведомят социалният работник в ДСП в 

тридневен срок. 

Чл. 11  Прекратяване предоставянето на социални услуги става при следните условия: 

1. С изтичане на срока, за който е сключен договора. 



2. По желание на обслужваното лице, изразено чрез писмено заявление до Кмета на 

общината в 7 дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването. 

3. При настаняване на обслужваното лице в специализирана институция за предоставяне на 

социални услуги. 

4. С предизвестие от страна на доставчика на услугата при липса на бюджетни средства за 

издръжка на дейността. 

5. При неплатена такса за един месец, се прекратява предоставянето на услугата, считано от 

1-во число на следващия месец. 

6. При настъпила смърт на ползвателя. 

 

ГЛАВА ІІІ 

ІII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ТАКСИ, ОТЧЕТНОСТ 
Чл. 12 (1) Дейността, осъществявана от Домашния социален патронаж се финансира от: 

1. бюджета на общината; 

2. дарения и хуманитарни помощи; 

3. съфинансиране от други доставчици на социални услуги; 

4. проекти, свързани с дейността. 

Чл. 13 (1) Лицата, ползващи услугите, предоставяни от ДСП, заплащат месечна такса за 

доставка на храна по домовете, съгласно Наредба за определяне и администриране на 

местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла. 

(2) Таксата за ползване на услугите на ДСП се начислява за текущия месец, пропорционално 

на времето, през което лицето е ползвало социалната услуга - доставка на храна. 

(3) Длъжностно лице от ДСП събира начислените такси от обслужваните потребители до 20 

число на месеца, следващ месеца за който се дължат и ги внася в касата на Община Бяла. 

(4) При заплащане на месечната такса на потребителите на социални услуги се издава 

квитанция срещу подпис. 

(5) При смърт на абоната неиздължените месечни такси се заплащат от неговите наследници 

или законни представители.  

(6)  Месечната такса, дължима от починали лица без наследници, се опрощава в края на 

всяка календарна година  с решение на Общинския съвет,  по предложение на кмета на 

Община Бяла. 

 

ГЛАВА ІV 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. „Домашен социален патронаж“ е комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и на хигиената 

в жилищните помещения, съдействие за снабдяване с необходимите технически 

помощни средства при хора с увреждания и др.  

2. „Подкрепа в домашна среда“ е осигуряване на дейности за предоставяне на 

персонална грижа в дома на деца и лица с трайни увреждания и на лица в 

надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, насочени към 

задоволяване на ежедневните им потребности за самообслужване, придвижване, 

преместване, комуникация, домакински дейности, организация на ежедневието и 

участие в обществения живот. 

3. „Подкрепа в общността“ е осигуряване на социална, емоционална и материална 

подкрепа на лица и семейства или групи лица със специфични потребности, които се 

извършват в средата, в която те живеят или работят. 

4.  „Деца с трайни увреждания“ са деца с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на 

увреждане или степен на трайно намалена работоспособност. 

5. „Пълнолетни лица с трайни увреждания“ са лица с определени 50 и над 50 на сто 

степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане. 



6. „Възрастни хора в надтрудоспособна възраст“ са лица, навършили определената в чл. 

68, ал. 1 - 3 от Кодекса за социално осигуряване възраст за придобиване право на 

пенсия за осигурителен стаж и възраст. 

7. „Лица в невъзможност за самообслужване“ са лица, които не могат самостоятелно да 

задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, 

приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и хигиена на дома), 

осъществяване на социални контакти и включване в живота на общността. 

8.  „Краткосрочни услуги“ са услуги предоставяни за период до шест месеца 

9. „Дългосрочни услуги“ са услуги предоставяни за период от една до три години 

 

ГЛАВА V 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
§ 1 Настоящата наредба се приема на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.25, 

ал.1 и ал.2, т.1 и т.3 от Закона за социалните услуги. 

§ 2 Контролът по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината или 

определени от него лица. 

§ 3 Наредбата влиза в сила от датата на приемането и с решение №……………………............. 

на Общински съвет гр. Бяла и може да бъде изменяна по реда на неговото приемане.  

 

 

 

 

 

 




