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УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, и чл. 77 и чл. 80 от 

Административно-процесуалния кодекс се публикува настоящият Проект на Правилник за 

устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат. 

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА: предложения и становища могат да бъдат 

депозирани в деловодството на Общинския съвет-Кубрат или на e-mail: office@obskubrat.bg 

до 30 дни от дата на публикуване 17. 09. 2021 г. 

Мотиви: 

I. Обосновка за конкретната необходимост от приемане на Правилник за 

устройството и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в 

Община Кубрат: 

Съветът по социалните въпроси се създава с решение на Общински съвет – Кубрат на 

основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26 и чл. 27 от Закона за социалните 

услуги. 

II. Цел на плана: 

Този Правилник урежда устройството, организацията и дейността, състава, правата и 

отговорностите на Съвета по въпросите на социалните услуги в община Кубрат. Съветът е 

консултативен орган към Община Кубрат и: подпомага извършването на анализ на 

потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и 

ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; 

разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните 

услуги, които се предоставят на територията на общината; изпълнява и други функции, 

възложени от общинския съвет.  

III. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилник за устройството 

и дейността на Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат: 

За прилагането на Правилник за устройството и дейността на Съвета по въпросите на 

социалните услуги в Община Кубрат не е необходимо разходването на допълнителни 

бюджетни средства. 

IV. Очаквани резултати от прилагане на Правилник за устройството и дейността на 

Съвета по въпросите на социалните услуги в Община Кубрат: 

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на 

състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на 

общината, както и подобряване на качеството и ефективността на социалните услуги, които 

се предоставят на територията на общината.  

V. Анализ за съответствие на Правилник за устройството и дейността на Съвета по 

въпросите на социалните услуги в Община Кубрат с правото на Европейския 

съюз: 

Предлаганият проект не противоречи на европейското законодателство. 
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