
 

  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   ГР.ЧИРПАН 
  

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

 

ОТ ИВАЙЛО ИВАНОВ  КРАЧОЛОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

         Относно: Одобряване на численост на персонала в местна дейност „Домашен 

социален патронаж” и промяна в плановата численост на местата 

 
           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С решение № 228  от 28.01.2021г  Общински съвет одобри численост за  

местна дейност „Домашен социален патронаж” 15 щатни бройки, считано от 

01.02.2021 година. С този  персонала се обслужват около 270 възрастни хора, 

инвалиди и военно инвалиди от Община Чирпан. 

Считано от 01.02.2023 година Община Чирпан  стартира реализацията на  

проект BG05SFPR003-1.001 -0168 – С01 – ,,Топъл обяд в Община Чирпан“ , по 

Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана 

от Европейския социален фонд плюс. Предоставянето на топъл обяд обхваща 

периода от 01.02.2023г до 30.09.2025 г. и е с капацитет от 250 лица. Със свое 

Решение Общински съвет е дал съгласието си Община Чирпан да предоставя 

„Топъл обяд” като местна дейност. 

Във връзка с изложеното по-горе и във връзка с постъпила Докладна 

записка от Управителя на Домашен социален патронаж , определяме числеността 

от 15 щатни бройки,  като крайно недостатъчна за обслужването на общ капацитет 

от 520 лица. Предлагаме числеността в дейност „Домашен социален патронаж”да 

бъде увеличена  от 15 на 19 щатни бройки, считано от 01.02.2023г.  

Предлагаме плановата численост на местата да бъде увеличена от 270 на 520 

човека, считано от 01.02.2023 година до приключване на проект  ,,Топъл обяд в 

Община Чирпан“ 

           Предвид изложеното по-горе,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да 

приеме следното 

Р Е Ш Е Н И Е 

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, Общински съвет – гр.Чирпан , 

 

1.Увеличава плановата численост на местата в Домашен социален патронаж 

–гр.Чирпан от 270 на 520 човека до приключването на проект  ,,Топъл обяд в 

Община Чирпан“ 

   2.Одобрява численост на персонала в местна  дейност„Домашен социален 

патронаж”  19 /деветнадесет/ щатни бройки, считано от 01.02.2023 година. 

  3.На основание чл.60, ал.1 от АПК Общински съвет –Чирпан допуска 

предварително изпълнение на решението от деня на приемането му, за да се 

защитят важни обществени интереси.  

 

ВНОСИТЕЛ: 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

Съгласувано с юрист 


