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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 Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община 

Кубрат, област Разград. 

Предложения и становища могат да бъдат депозирани в деловодството на Общински съвет-

Кубрат или на е-mail: kubrat@kubrat.org до 30-дни от датата на публикуване 20.02.2023 г., в сайта 

на Община Кубрат и сайта на Общински съвет-Кубрат . 

Мотиви за Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община 

Кубрат, област Разград.: 

1. Причини, налагащи приемането на Анализ на потребностите от социални услуги на 

общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния 

бюджет, община Кубрат, област Разград: 

Ангажиментите на общините по изготвянето на Анализа на потребностите от социални и 

интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво са регламентирани в глава 

трета „Национална карта на социалните услуги“, раздел І от Наредбата за планирането на 

социалните услуги. Кметът на общината организира разработването на анализа на потребностите 

на общината от социални услуги на общинско и областно ниво. 

2. Целите, които се поставят: 

Целта на настоящия анализ на потребностите от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет е: 

- Планирането на социалните услуги на общинско и областно ниво цели осигуряване на 

равен достъп до социални услуги, отговарящи на индивидуалните потребности на лицата 

на територията на общината, които изцяло съответстват на приоритетите на държавната 

политика;  

- Определяне на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно 

ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет;  

- Определяне на максималния брой потребители на всички социални услуги, за които се 

осигурява изцяло или частично финансиране от държавния бюджет.  

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Проекта на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград 

към него, не изисква допълнителни средства освен утвърдените в бюджета. 

4. Очаквани резултати: 

1. Установяване на брой социални услуги в общността в Община Кубрат; 

2. Установяване на брой социални услуги от резидентен тип в Община Кубрат; 

3. Установяване на брой и видове налични социални услуги; 

4. Установяване на брой и видове налични социални услуги финансирани изцяло или 

частично от държавния бюджет;  

5. Установяване на брой целеви групи; 

6. Установяване на показателите в община Кубрат по критерии; 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се 

финансират изцяло или частично от държавния бюджет, община Кубрат, област Разград към него 

са съобразени с актовете на правото на Европейския съюз. 
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