
УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 

26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

Изготвен e проект  на Годишен план за социалните услуги за 2021г. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински 

съвет-Кубрат или на е-mail office@obskubrat.bg до 30 дни от датата на публикуване 28.02.2020 

г. в сайта на Община Кубрат и сайта на Общински съвет-Кубрат. 

Мотиви за Приемане на Годишен план за социалните услуги за 2021г.: 

1. Причини, налагащи приемането на Годишен план за социалните услуги за 

2021г. 

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2021 година в община Кубрат е 

разработен в съответствие със заложените приоритети, цели, мерки и действия в Общинската 

стратегия за развитие на социалните услуги в община Кубрат. Планът е отворен 

документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван, в отговор на възникнали 

нови потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и 

икономическа среда. 

Законовата рамка е предвидена в чл.19 от Закона за социалното подпомагане  и чл.36б, ал.4 от 

ППЗСП съгласно, който: Областните управители организират разработването и утвърждават 

стратегии за развитие на социалните услуги на областно ниво съгласувано със съответните 

регионални дирекции за социално подпомагане. 

Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове за развитие на социалните 

услуги на общинско ниво съгласувано със съответните дирекции "Социално подпомагане". 

Годишните планове се приемат ежегодно до 30-ти Април и съдържат дейностите, които 

ще бъдат изпълнявани през следващата календарна година. 

Условията и редът за планиране, разкриване, предоставяне и закриване на социални услуги се 

определят с правилника за прилагане на закона. 

 

2. Целите, които се поставят: 

- Разширяване на мрежата от социални услуги в Общината за подкрепа на уязвимите 

семейства и децата, за предоставяне на добра грижа за децата, социална интеграция на 

семейството и децата и индивидуално развитие. 

- Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на социалните услуги за 

подкрепа на социалното включване на децата с увреждания. 

- Създаване на нови социални услуги и увеличаване на капацитета на съществуващите 

услуги, които развиват и подкрепят форми на Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги в община Кубрат 
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3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Проектът на  Годишен план за социалните услуги за 2021г не изисква допълнителни 

средства освен утвърдените в бюджета. 

4. Очаквани резултати: 

- Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи: 

• Личен асистент; 

• Домашен помощник; 

- Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и 

подкрепа, достъп до административни услуги. 

- Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагласите по отношение 

на образованието 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Годишен план за социалните услуги за 2021г. е съобразен с актовете на правото на 

Европейския съюз. 

 

 

 

 

 


