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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: Закупуване на оборудване за Домашен социален патронаж 

 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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.Услугата ще се предоставя като местна 

дейност от Домашен социален патронаж.За предоставянето на услугата  е 

необходимо Домашен патронаж да разполага с допълнителен Професионален 

вертикален хладилник.За калкулиране и разграничаване на вложените хранителни 

продукти, по предоставянето на топъл обяд, е необходимо закупуването и на 

специализиран софтуерен продукт  

Към настоящия момент Община Чирпан няма приет бюджет и одобрен 

списък с капиталови разходи и в тази връзка предлагаме Общински съвет да даде 

съгласие за закупуване на  професионален вертикален хладилник  за нуждите на 

Домашен социален патронаж на стойност 4 020 лева и Програмен продукт 

АИС”Домашен социален патронаж” на стойност 2 076 лева.  Разходите  ще бъде 

включени в капиталовата програма на Община Чирпан за 2023 година . 

 

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

приеме следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация , Общински съвет – Чирпан:  

1.Дава съгласие, Община Чирпан да закупи Професионален вертикален 

хладилник  за нуждите на Домашен социален патронаж на стойност 4 020 лева и 

Програмен продукт АИС”Домашен социален патронаж” на стойност 2 076 лева, 

като разходите за закупуването на Професионален вертикален хладилник  и 

Програмен продукт АИС„ Домашен социален патронаж” да бъдат включени в 

капиталовата програма на Община Чирпан за 2023 година ; 

2.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 
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