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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ТРЯВНА 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

 

от Силвия Кръстева, 

Кмет на Община Трявна 

 

Относно: Одобряване на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с 

разработване на Националната карта на социалните услуги  

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагаме проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет във връзка с 

разработване на Националната карта на социалните услуги. Проекта на Предложението е изготвен 

след разработване на Анализ на потребностите на общината от социални услуги на общинско и 

областно ниво, които се финансиран изцяло или частично от държавния бюджет, проведено 

обсъждане при Областен управител на област Габрово, подписано Споразумение за 

сътрудничество между кметовете на общини в област Габрово с цел планиране на социални и 

интегрирани здравно социални услуги на областно ниво и в съответствие с изискванията на чл.35 

от Закона за социалните услуги, и Глава трета „Национална карта на социалните услуги“, Раздел І 

„Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и 

областно ниво“ от Наредба, за планиране на социалните услуги. 

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

финансират изцяло или частично от държавния бюджет и проектът на Предложение за планиране 

на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от 

държавния бюджет, ведно с мотиви и настоящото предложение, са публикувани на официалния 

сайт на Община Трявна, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок, считано от 

датата на публикуването, за предложения и становища по проекта на документите. 

Съгласно изискването на чл.42, ал.1 от Наредба за планиране на социалните услуги, е 

организирано публично представяне на Анализа на потребностите и Предложение за планиране на 

социалните услуги на 15 март 2023 г. в Заседателната зала, четвърти етаж в сградата на общинска 

администрация. Поканата за публичното представяне е публикувана на официалният сайт на 

Община Трявна на 23.02.2023г. в секция „Актуално“, в „Документи за публично обсъждане“. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет - Трявна да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23, във връзка с чл.25 от Закон за социалните услуги, чл.37, ал.1 и 

чл.43, ал.2 от  Наредба за планиране на социалните услуги 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЯВНА РЕШИ: 

 

 

Одобрява Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет. 
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Приложения: 

1. Анализ на потребностите на общината от социални услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансиран изцяло или частично от държавния бюджет; 

2. Проект на Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, 

които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет; 

3. Покана за публично представяне; 

4. Споразумение за сътрудничество между кметовете на общини в област Габрово с цел 

планиране на социални и интегрирани здравно социални услуги на областно ниво; 

5. Доклад и мотиви. 

 

 

СИЛВИЯ КРЪСТЕВА              /п/ 

Кмет на община Трявна 

 


