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        ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 
„Социално включване на уязвими групи в 
община Ардино чрез патронажна грижа“ 

  
 

Проект  
 

Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” в община Ардино, 
област Кърджали. 
 

Вносител: Кмет на Община Ардино  
 

Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, в 
законоустановения срок от 30 дни, община Ардино чрез настоящото публикуване 
за обществена консултация предоставя възможност на заинтересованите лица да 
направят своите предложения и становища по проекта на Правилника на е-mаil 
адрес: ardino@abv.bg или в деловодството на община Ардино, на адрес: гр. Ардино, 
ул. „Бели брези” № 31.  

 
Измененията и допълненията на Правилник за организацията и дейността 

на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”, са в резултат на 
сключен договор № BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01, проект „Социално 
включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 
г. 

 
Мотиви  

за необходимостта от приемането на изменения и допълнения в Правилника: 
 

I. Причини, които налагат изменението и допълнението на Правилника 
за организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда”: 

 
- Успешно реализиране на проект „Социално включване на уязвими групи 

в община Ардино чрез патронажна грижа”, по процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
При изработването на проекта за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда” са спазени принципите на необходимост, обоснованост, 
предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и 
стабилност.  
 

Принцип на необходимост – необходимо е приемането на изменение и 
допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинско 
предприятие „Център за услуги в домашна среда” с оглед актуализиране на обхвата 
на услугите, предоставяни от община Ардино с цел по-пълно удовлетворяване на 
нуждите на потребителите.  



  

 
 
Принципът на обоснованост – обосновано е приемането на изменение и 

допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общинско 
предприятие „Център за услуги в домашна среда”, тъй като актуализирането на 
съществуващите ще допринесе за повишаване на приходната част на бюджета на 
община Ардино, респективно ще осигури повишаване на качеството на живот на 
гражданите на общината.  

 
Принципите на предвидимост и откритост са спазени – проектът с 

мотивите и предварителната оценка на въздействието на проекта за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско 
предприятие „Център за услуги в домашна среда” ще бъдат публикувани на 
официалния сайт на община Ардино за становища и предложения от 
заинтересованите групи.  

 
Принципът на съгласуваност – предвижда се публично обсъждане от 

заинтересованите групи на проекта за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда”, като ще бъдат взети предвид направени в хода на обсъждането 
предложения.  

 
Принципът на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - 

проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 
на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” изменя и допълва 
Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за 
услуги в домашна среда”.  

При изработване на проекта за изменение и допълнение на Правилника за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда” е  спазен чл. 18 а от ЗНА, както и разпоредбите на глави II и III от 
ЗНА. 

Извършена е предварителна оценка на въздействието на проекта.  
 

II. Цели, които се поставят: 
 

Целта на приемане на настоящите промени е успешно реализиране на 
проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално включване на уязвими групи 
в община Ардино чрез патронажна грижа”, по процедура на директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“ по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

 
 

III. Очаквани резултати: 
 

Изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността 
на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” ще допринесе за: 

 Подобряване на качеството на живот и създаване на условия за социално 
включване на хората с увреждания и възрастните хора чрез предоставяне на 
почасови мобилни здравно-социални услуги в община Ардино; 

 Изграждане на модел за патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания за упражняване на правата им, за пълноценно участие в обществото, за 



  

извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните им потребности от 
личен (здравословен), домашен или социален характер в община Ардино; 

 Спазване на изискванията на Закона за социално подпомагане, Закона за 
хората с увреждания, Закона за личната помощ, Закона за здравето и другата 
законова и подзаконова уредба при организирането и предоставянето на 
интегрираните здравно-социални грижи; 

 Създаване на условия за заетост и подкрепа на социалното включване на 
уязвими групи чрез патронажната грижа; 

 Надграждане на постигнатите резултати по ОП "РЧР" процедура 
BG05M9OP001-2.002 "Независим живот". Разширяване на дейността на общинското 
предприятие "Център за услуги в домашна среда" в община Ардино. 

 
 
IV. Финансови и други средства, необходими за прилагането на измененията и 

допълненията: 
 

Изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността 
на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” няма да е свързано 
с изразходване на финансови и други средства от бюджета на Община Ардино.  
 

V. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз 
Предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността на 

Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” са в съответствие с 
нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското 
законодателство.  
 

Проектът за изменение и допълнение на Правилника за организацията и 
дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” е 
публикуван на официалната страница на община Ардино. 
 

С публикуването на проекта е приложена и предварителната оценка на 
въздействие на проекта за изменение и допълнение в Правилника за 
организацията и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда”. 

 
Проекто - Р Е Ш Е Н И Я: 

 
1. Общински съвет – Ардино на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 52 и чл. 53 от Закона за 
общинската собственост изменя и допълва Правилника за организацията и дейността 
на Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” в община Ардино в 
съответствие с изискванията на проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално 
включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. 

2. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, във връзка с чл. 4 от Решение 2.12/21/ЕС упълномощава кмета на 
община Ардино да възложи със заповед предоставянето на мобилните интегрирани 
здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 „Социално 
включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа”, по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 



  

Компонент 2“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
на общинското предриятие „Център за услуги в домашна среда“, считано от 13.09.2019 
г. до 12.09.2020 г. включително.  

3. Предоставя втори етаж на сграда общинска собственост (бивша БКС), етаж 2, 
представляващ работен кабинет, зала за провеждане на обучения и супервизии, 
санитарни възли.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение  
 

Предварителна оценка на въздействието на проект за изменение и 
допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско 

предприятие „Център за услуги в домашна среда” 
 

Елементи на 
оценката 

Аргументация 

 
 

Основания за 
иницииране 
на промени 

 

Чрез инициираните промени в Правилника за организацията 
и дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда” се цели създаване на възможност за 
оптимизиране на работата на общинските структури чрез 
прецизиране, разширяване и осъвременяване на обхвата на 
услугите, предоставяни от община Ардино на физически и 
юридически лица с цел задоволяване на обществените 
потребности. 

 
 

Заинтересовани 
групи 

 
 

Заинтересованите и засегнатите групи от приемането на 
инициираните промени в Правилника за организацията и 
дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда” са гражданите и посетителите, ползващи 
услугите на община Ардино, като се очаква в глобален мащаб 
положително въздействие върху горепосочените обществени 
отношения, като използваните методи за определянето им са 
обществени консултации и сравнителен анализ. 

 
 

Анализ на разходи и 
ползи 

 
 

Разходите, които ще възникнат за общинските структури ще 
бъдат в рамките на одобрените им бюджетни средства за 
съответната година, а очакваните ползи от инициираните 
промени в Правилника за организацията и дейността на 
Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда”: 
са свързани с по-пълно задоволяване на потребностите на 
ползвателите на услуги, както и подобряване на условията за 
безопасност, създаване на здравословни и безопасни условия 
на труд, повишаване на качеството на жизнената среда на 
гражданите и посетителите на община Ардино. 

 
 

Административна 
тежест и 

структурни 
промени 

1) Няма предвиждани и необходими административни 
промени, като закриване, сливане или създаване на нови 
административни структури.  
2) Не се въвеждат или се изменят регулаторни режими и 
такси, които да доведат до промяна на регулаторната среда. 

 
Въздействие върху 

нормативната 
уредба 

Няма необходимост от непосредствени промени в други 
нормативни актове в резултат от приемането на 
инициираните промени в Правилника за организацията и 
дейността на Общинско предприятие „Център за услуги в 
домашна среда”. 

 

 

Вносител: ------------п---------- 
РЕСМИ МУРАД  
Кмет на община Ардино 
 
 

 



  

 


