ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЧИРПАН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
ОТ
КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА
Кмет на Община Чирпан
Относно: Увеличаване на плановата численост на желаещите да ползват услугите
на Домашен социален патронаж (ДСП), гр. Чирпан.
Госпожо председател, госпожи и господа общински съветници,
Домашния социален патронаж, гр. Чирпан обслужва възрастни хора, инвалиди и
военноинвалиди от гр. Чирпан и селата – Рупките, Спасово, Изворово, Средно
Градище, Зетьово, Ценово, Свобода и Малко Тръново. Финансира се от бюджета на
Община Чирпан.
Една от основните дейности на ДСП е доставянето на храна по домовете на хората.
Населението на Община Чирпан е предимно застаряващо, с оглед на което броят на
нуждаещите ще се увеличава. Плановата численост на ДСП е 215 човека, определена в
Решение № 357/ 28.11.2002 г. на Общински съвет - Чирпан. Към момента ДСП, гр.
Чирпан се грижи за 270 човека.
Постъпила е Докладна записка от Антоанета Станилова – управител на ДСП – гр.
Чирпан. В нея г-жа Станилова уведомява Община Чирпан, че към настоящия момент
бройката от 215 човека планова численост е крайно недостатъчна. Има подадени много
заявления на желаещи да ползват услугите на ДСП- Чирпан, жители на гр. Чирпан и
горепосочените села. Хората са възрастни, инвалиди и самотно живеещи. Г-жа
Станилова уведомява Общината, че ДСП – Чирпан се нуждае от увеличаване на
плановата численост от 215 на 270 човека, като за тази цел е необходимо и
разкриването на една щатна бройка и обезпечаване с финансови средства.

В тази връзка предлагам на Общинският съвет да приеме следните

РЕШЕНИЯ:
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 215 на 270 човека.
2. Одобрява промяна в общата численост на Домашен социален патронаж – гр. Чирпан ,
считано от 01.01.2017 г., от 24 щатни бройки на 25 щатни бройки.
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