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Партньорство ме Местни партньорства за ефективност и качество 
на социалните услуги жду Община Русе и доставчиците на услуги 
за развитие на тяхното качество и ефективност 

 

I. Партньорство чрез прилагане на нормативната уредба, която 
регламентира взаимоотношенията между Община Русе и 
доставчиците на социални услуги: 

1.  Закон за социалното подпомагане и Правилника за неговото 
прилагане – чл. 37 и чл. 38 от Правилника, регламентират 
реда за възлагане управлението на социалните услуги, след 
провеждането на конкурс за доставчик. 

• В Община Русе функционират 35 социални услуги в 
общността и от резидентен тип, от които 25 са разкрити като 
общински услуги на делегиран от държавата бюджет и всички 
те са предоставени за управление на доставчици на социални 
услуги. Останалите социални услуги се предоставят от 
община Русе по проект и в условия на устойчивост ще бъдат 
предоставени на НПО. 

 



Партньорство м Местни партньорства за ефективност и качество 
на социалните услуги ежду Община Русе и доставчиците на услуги 
за развитие на тяхното качество и ефективност 

• Съгласно чл. 39а от ППЗСП, кметът на общината сключва договор с 
доставчика, класирал се на първо място в конкурса. 

 

• Първите договори са сключвани за период от 1 год., а от 2007 г. 
вече са за 3 г. Политиката на Община Русе в тази насока има 
тенденция за промяна, свързана със стимулиране на доставчиците, 
които поддържат добре материалната база на общинските социални 
услуги и инвестират собствени средства за тяхното развитие да 
получават правото да управляват социалната услуга със срок на 
договора за период от 5 г.  

2. Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗСМА/: 

• В чл. 61 от ЗСМА се регламентира реда за осъществяване на 
общинското сътрудничество с юридически или физически лица с цел 
изпълнението на конкретен проект или дейност. 

 



Местни партньорства за ефективност и качество на социалните 
услуги о между Община Русе и доставчиците на услуги за развитие 
на тяхното качество и ефективност 

• През месец февруари 2013 г., 
Общински съвет Русе утвърди 
Споразумение между Община Русе и 
НПО - Институт за социални 
дейности и практики гр. София, в 
рамките на което беше изградено и 
оборудвано специализирано 
помещение за изслушване на деца, 
жертва или свидетели на насилие. 

 

3.  Наредба за условията и реда за 
осъществяване на съвместна 
дейност на Община Русе с 
организациите, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с 
нестопанска цел, в сила от 
01.01.2009 г.: 

 



Местни партньорства за ефективност и качество на социалните 
услуги между Община Русе и доставчиците на услуги за развитие 
на тяхното качество и ефективност 

• Тази наредба определя условията и реда за осъществяване на 
съвместна дейност, извън регламентираните в глава VІІІ от 
ЗМСМА случаи на Община Русе с неправителствени организации 
(НПО), регистрирани по реда на Закона за юридически лица с 
нестопанска цел в области, които съответстват на приоритетите 
на Плана за развитие на Община Русе; 
 

• Видовете съвместна дейност по смисъла на тази наредба са: 
(1.) Реализацията на проекти на НПО чрез обяванане на 
тематични конкурси с оглед на изпълнението на Плана за 
развитие на Община Русе посредством предоставяне на 
финансови средства; 
(2.) Реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е 
партньор чрез осигуряване на съфинансиране; 
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услуги 

• (3.) Реализацията на проекти на НПО, в които община Русе е 
партньор за дейностите, които се предвижда да изпълнява като 
такъв, чрез осигуряване на авансово финансиране; 
 

• (4.) Осигуряване на техническа и/или експертна помощ за 
подготовката на проекти на НПО, в които община Русе е 
партньор; 
 

4. Наредба № 1 за общинската собственост, приета на основание  
чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и на чл.8, ал.2 от Закона за общинската:  
 



Местни партньорства за ефективност и качество на социалните 
услуги во между Община Русе и доставчиците на услуги за 
развитие на тяхното качество и ефективност 

 
4. (изм. с Решение № 203/21.06.2012г) 

Без търг или конкурс, след решение 
на общинския съвет имоти ЧОС, 
могат да се отдават под наем за 
здравни, образователни и социални 
дейности за задоволяване на 
съответните нужди на населението, 
както и на юридически лица с 
нестопанска цел, осъществяващи 
дейност в обществена полза. 

• Споразумение между Католическа 
организация КАРИТАС – Русе и 
Община Русе, с което организацията 
предоставя на общината имот 
частна собственост за безвъзмездно 
ползване за срок от 5 г. а 
предоставяне на социалната услуга 
Център за обществена подкрепа. 
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II. Партньорство чрез подкрепа: 

• Община Русе изразява своята подкрепа чрез предоставяне на 
писма за подкрепа на НПО, при кандидатстването им по 
проекти и програми с външно финансиране, които ще се 
реализират на територията на общината, във всички случаи, в 
които организациите са били коректни в отношенията си с 
общината и предоставяните от тях услуги са качествени; 



Местни партньорства за ефективност и качество на социалните 
услуги тво между Община Русе и доставчиците на услуги за 
развитие на тяхното качество и ефективност 

• Община Русе получава необходимата подкрепа от доставчиците 
на социални услуги, при кандидатстване по проекти, в случаите 
в които това е част от насоките за кандидатстване. 

• Наемане на външни експерти от партньори доставчици на 
социални услуги, като консултанти и специалисти по 
реализирани от Община Русе – проекти.  

• Безвъзмездна професионална помощ от специалисти на Център 
по психично здраве – Русе и Център за консултиране и кратка 

терапия „Решения” . 

III. Партньорство чрез организиране на съвместни инициативи, 
кампании и различни форуми за планиране и отчитане на 
изпълнение на социалните дейности и социалните услуги в 
Община Русе. 
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услуги тво между Община Русе и доставчиците на услуги за 
развитие на тяхното качество и ефективност 

• Община Русе получава необходимата подкрепа от доставчиците 
на социални услуги, при кандидатстване по проекти, в случаите 
в които това е част от насоките за кандидатстване. 

• Наемане на външни експерти от партньори доставчици на 
социални услуги, като консултанти и специалисти по 
реализирани от Община Русе – проекти.  

• Безвъзмездна професионална помощ от специалисти на Център 
по психично здраве – Русе и Център за консултиране и кратка 

терапия „Решения” . 

III. Партньорство чрез организиране на съвместни инициативи, 
кампании и различни форуми за планиране и отчитане на 
изпълнение на социалните дейности и социалните услуги в 
Община Русе. 

 



 Местни партньорства за ефективност и качество на социалните 

услуги во между Община Русе и доставчиците на услуги за 
развитие на тяхното качество и ефективност 

 
IV. Обществен контрол: 
• Съгласно ЗСП и Правилника за неговото прилагане към 

общините се създават Обществени съвети. Те се сформират с 
решение на общинските съвети в съответната община и оказват 
съдействие и помощ при извършване на дейности по социално 
подпомагане и осъществяват контрол по тяхното 
осъществяване. 
 

• Общественият съвет по социално подпомагане към Община Русе 
е създаден през месец март 2004 г., като последно е 
актуализиран неговия състав с Решение на Общински съвет Русе 
през 2012 г. Като негови членове са представители на 5 
неправителствени организации, които всяка година съгласуват 
годишния план за развитие на социалните услуги, в изпълнение 
на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги – 
2010 – 2015 г., която също е разработен съвместно с 
доставчиците на социални услуги в Община Русе. 
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   Благодаря за вниманието! 

 

    Мариела Личева – директор дирекция  

   “Здравни и социални дейности”  

    към Община Русе 

    Гр. Русе, пл. “Свобода” № 6, ет. 1, ст. 114, 

    тел. 082/881 687; GSM: 0882826328 

 


