
МОТИВИ 

КЪМ ПРОЕКТ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО ЗА 2023 ГОДИНА 

 

            I. Причини и мотиви за приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги в Община Неделино за 2023 година: 

 

Съгласно чл. 38 от Закона за социалните услуги, Общинските съвети, по 

предложение на кмета на общината, приемат Годишен план за развитие на социалните 

услуги за следващата календарна година, който да отговаря на изискванията на 

Наредбата за планиране на социалните услуги. 

 Законът за социалните услуги, Наредбата за планиране на социалните услуги и 

Националната карта на социалните услуги поставят правната рамка, на която трябва да 

съответства Годишния план за развитие на социалните услуги. 

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, икономическа и социална среда.  

Планът включва наличните и планираните социални услуги на територията на 

общината. Ключовите приоритетни направления в Годишния план за развитие на 

социалните услуги в община Неделино  са определени в съответствие с 

идентифицираните потребности на рисковите групи, необходимостта от решаване на 

социални проблеми на жителите на общината. 

 След приемането на Годишния план за развитие на социалните услуги от 

Общински съвет, същият следва да се изпрати по електронен път на Агенцията за 

социално подпомагане. Годишният план за развитие на социалните услуги следва да се 

публикува на интернет страницата на общината. 

 

II. Цели, които се поставят с приемане на Годишния план за развитие на 

социалните услуги: 

Изготвянето и приемането на Годишния план за развитие на социалните услуги 

има за цел да се осигурят качествени и достъпни социални услуги в общината, които ще 

допринесат за подобряването на качеството на живот, по-голяма възможност за 

самостоятелност, пълноценна реализация и грижа за хората в уязвимите рискови групи. 

 

III. Очаквани резултати от приемане на Годишен план за развитие на 

социалните услуги: 

- Разработен Годишен план за развитие на социалните услуги; 

- Затвърдено развитието на ефективна система от вече съществуващи социални 

услуги; 

- Планирани за разкриване нови социални услуги, отговарящи на потребностите 

на местната общност; 

- Създадени условия за пълноценно участие в обществения живот на хората в 

неравностойно положение и с риск от социално изключване, чрез предоставяне 

на достъпни и качествени социални услуги и грижи. 



 

 

IV. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба: 

 

           Основно средствата, необходими за прилагане на Годишния план за развитие на 

социалните услуги, се предоставят от държавния бюджет. Годишният план се реализира 

и със средства получени от Европейски програми. Част от средствата необходими за 

изпълнението на Плана се одобряват от Общинския съвет при приемането на годишния 

бюджет на Община Неделино за съответната година. 

 

         V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 

Годишният план за развитие на социалните услуги за 2023г. е съобразен с 

актовете на правото на Европейския съюз. 
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