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Относно: Приемане на решение за намаляване на числеността на персонала в „Звено за 

услуги в домашна среда” към  Домашен социален патронаж – Чирпан 

 

Госпожо председател, дами и господа общински съветници, 

Съгласно сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG051PO001-5.1.04-0148-C0001, финансиран по Оперативна програма “Развитие на 

човешките ресурси” 2007-2013 г., схема за BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, на 

29.05.2014 г., с Решение № 473/29.05.2014 г. на Общински съвет – Чирпан е определена 

численост на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален 

патронаж на 3 броя на длъжност „Домашен помощник”, считано от 01.07.2014 г. 

Това е направено с цел спазване изискванията на договора и на финансиращият орган 

за гарантиране на устойчивостта на проекта, като за целта е задължително запазването на 

дейността на създаденото звено, за срок не по-малък от една година, от датата на одобрение 

на окончателният доклад по проекта. 

Одобрението на окончателният доклад по проекта е получено в Община Чирпан на 

15.10.2014 г., от което следва, че изискването за устойчивост по проекта е приключило на 

15.10.2015 г. 

В момента, Община Чирпан реализира проект BG05M9OP001-2.002-0017-C001  

„Подкрепа за независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020 година. Проектът приключва на 31.12.2017 г. С Решение № 672/28.05.2015 г., 

Общински съвет – Чирпан дава съгласието си Община Чирпан да кандидатства с проекта и 

поема ангажимента да поддържа дейността на „Звено за услуги в домашна среда” за срок не 

по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателният доклад по проекта. 

Окончателният доклад за изпълнение на проекта ще бъде внесен през месец януари 

2018 г., като се очаква одобрението му, да бъде получено до края на месец март 2018 г. 

За изпълнението на поетият ангажимент за устойчивост по проекта е необходимо 

минимум 1 лице да бъде назначено на работа в Звеното, като предоставя почасови услуги на 

потребителите. 

На основание гореизложеното, предлагам да се намали числеността на персонала на 

„Звено за услуги в домашна среда” към Домашен социален патронаж – Чирпан от 3 бр. на 1 

бр. на длъжност „Домашен помощник”, считано от 01.01.2018 г. 

 

С оглед на гореизложеното предлагам на  Общински съвет – Чирпан да приеме 

следното    

 



 

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, Общински съвет –  Чирпан реши: 

 

1.  Определя численост на персонала в „Звено за услуги в домашна среда” към 

Домашен социален патронаж – Чирпан – 1 бр. на длъжност „Домашен помощник”, 

считано от 01.01.2018 г. 
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