На основание член 9 от Закона за социалната защита („Държавен вестник на Република
Сърбия“ номер 24/11), член 2 от Правилника за изискванията и стандартите за
предоставяне на услуги в областта на социалната защита („Държавен вестник на
Република Сърбия“ номер 42/13), член 39 и член 98 алинея 1 от Статута на град Панчево
(„Служебен вестник на град Панчево“ номер 25/15 – консолидиран текст) Скупщината на
град Панчево на сесия, проведена на 2015 година, прие следното

РЕШЕНИЕ
ЗА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА НА ГРАЖДАНИ НА ГРАД ПАНЧЕВО
I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Член 1
С това решение се уреждат правата на социална защита на гражданите от територията на
град Панчево (по-нататък: Град), условията и редът за тяхното осъществяване, начинът за
осигуряване на средства, както и взаимоотношенията между Града и институциите и други
организации, извършващи дейности или предоставящи услуги в областта на социалната
защита, които са посочени в настоящото решение.
Всички понятия в това решение, които са използвани в граматическия мъжки род,
включват биологичния мъжки и женски пол.
Член 2
Всяко лице и семейство, което се нуждае от обществена помощ и подкрепа заради
преодоляване на социални и житейски трудности и създаване на условия за задоволяване
на основните жизнени потребности имат право на социална защита в съответствие със
закона и настоящото решение.
Правата на социална защита се осъществяват чрез преодставяне на социални услуги и
материално подпомагане.
Член 3
Социални услуги са дейностите по осигуряване на подкрепа или помощ на лице или
семейство за подобряване или опазване качеството на живота, премахване или смекчаване
на риска от неблагоприятни житейски обстоятелства, както и създаване на възможности за
самостоятелен начин на живот в обществото.
Правото на различни видове материална подкрепа се осъществява заради осигуряване на
жизнен минимум и подкрепа за социално включване на потребителите на услугата.
Член 4

Потребител на социални услуги или матераилна подкрепа (по-нататък: потребител) е лице
или семейство, което среща препятствия при задоволяването на потребностите си и затова
не може да достигне или да запази качеството на живот, или няма достатъчно средства за
задоволяване на основните житейски потребности и не може да ги осигури със собствен
труд, доходи от имущество или други източници.
Член 5
Потребителят е длъжен в рамките на възможностите си да подобрява собственото си
положение.
Член 6
II. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
1. ДНЕВНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
а) Помощ в дома
б) Дневен престой
в) Клубове за възрастни и стари лица
2. ПОДКРЕПА ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
а) Наблюдавани жилища за младежи, напускащи социална институция или приемно
семейство
б) Наблюдавани жилища за младежи и възрастни лица с интелектуални затруднения като
превенция на институционализацията
3. УСЛУГИ ПО НАСТАНЯВАНЕ
а) Спешно настаняване в семейство
б) Временно настаняване в приют
в) Социално жилище в подкрепяща среда
На потребителя на социални услуги могат да бъдат предоставяни и други услуги,
поддържащи неговия престой в семейството и непосредствената среда, както и други
видове подкрепа за активното му включване в обществото, в съответствие със Закона,
настоящото решение и бюджетните възможности на Града.

1. ДНЕВНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА
а) Помощ в дома
Член 7
Услугата помощ в дома се предоставя на възрастни и стари лица, които поради старост,
хронично заболяване или инвалидност имат ограничени физически и психически

способности и не могат да задоволят всекидневните си основни лични и житейски
потребности, а семейната подкрепа не им е достатъчна или не им е достъпна, т.е. живеят
сами и не са в състояние да се грижат за себе си или живеят с роднини, които не са в
състояние да им предоставят адекватна помощ.
Услугата помощ в дома се предоставя чрез извършване на необходимата домакинска
работа (поддържане на чистота в жилището, доставка на хранителни продукти, топли
ястия и други необходими неща, поддържане на лична хигиена и пр.), посредничество за
предоставяне на различни видове услуги, предоставяне на помощ за задоволяване на
социални, културно-развлекателни и други потребности и предоставяне на здравни услуги
от областта на първичната здравна помощ.
Услугата помощ в дома се реализира чрез необходимия брой часове всеки ден в месеца,
освен в неделя, на държавен и друг празник, в зависимост от оценката на професионалния
работник на доставчика на услугата и определеното ниво на подкрепа за всеки потребител.
Член 8
Услугата помощ в дома се предоставя от Институцията за настаняване и грижи за стари
лица Геронтологичен център Панчево (по-нататък: Геронтологичен център) чрез Службата
на клубовете за стари и възрастни лица и помощ в дома.
Член 9
Цената на услугата помощ в дома се определя от градоначалника на Града след получено
предварително становище на Градския съвет на Града по предложение на Геронтологичния
център.
Член 10
Услугата помощ в дома може да се предоставя и на други групи потребители, освен на
посочените в член 7 на това решение, в зависимост от преценената необходимост от тази
услуга и бюджетните възможности на Града.
Доставчик на услугата помощ в дома за други групи потребители може да бъде и
организация или друго юридическо лице, лицензирано да предоставя тази услуга.
Услугата се осигурява в съответствие със закона чрез обществени поръчки или публична
покана-конкурс.
б) Дневен престой
Член 11

Услугата дневен престой се осигурява на деца, младежи и възрастни лица с интелектуални
затруднения или телесни увреждания и я предоставя Училището за основно и средно
образование „Мара Мандич“ от Панчево (по-нататък: Училище) в организационната
единица Дневен престой „Невен“.
В Дневен престой „Невен“ Училището осигурява целодневно настаняване на деца,
младежи и възрастни лица с интелектуални затруднения или телесни увреждания, които се
нуждаят от дневни грижи, надзор и подкрепа за поддържане и развитие на потенциалите и
то:
-

приютяване, десет часа дневно в работните дни,

-

работа в работилница за изграждане на умения и запазване на съществуващите
способности,

-

работа и упражнения за овладяване на дейности за самостоятелен начин на живот,

-

осигуряване на превантивни здравни грижи

-

хранене по време на дневния престой (закуска, късна закуска и обяд) и

-

осигуряване на превоз с необходимия медицински ескорт.

Услугата дневен престой на деца, младежи и възрастни лица с интелектуални затруднения
или телесни увреждания се предоставя всеки работен ден през цялата календарна година.
Член 12
Децата, младежите и възрастните лица с интелектуални затруднения или телесни
увреждания в Дневен престой „Невен“ са организирани в четири възпитателни групи и то:
-

възпитателна група за деца на възраст 3 – 6 години с интелектиални затруднения и
други нарушения в развитието,

-

възпитателна група за младежи от 18 до 30 години с интелектуални затруднения в
развитието,

-

възпитателна група за възрастни лица над 30 години с интелектуални затруднения в
развитието и

-

възпитателна група за деца и младежи с тежки телесни увреждания (инвалидност).
Член 13

Във възпитателната група за деца на възраст 3 – 6 години с интелектуални затруднения и
други нарушения в развитието се провеждат специфични корективни дейности и

индивидуални упражнения, пригодени към възможностите и способностите на децата въз
основа на индивидуален план за обслужване, заради тяхната по-бърза социализация и
рехабилитация.
Член 14
Във възпитателната група за младежи от 18 до 30 години с интелектуални затруднения в
развитието, както и във възпитателната група за възрастни над 30 години с интелектуални
затруднения в развитието се извършва усъвършенстване на уменията, необходими за
самостоятелен начин на живот, както и трудова терапия, въз основа на индивидуален план
за обслужване и установеното ниво на подкрепа.
Член 15
Във възпитателната група за деца и младежи с тежки телесни увреждания се приютяват
деца и младежи, нуждаещи се от помощ и грижа на други лица, с цел включване на
техните семейства в редовната работа и живот.
За децата и младежите с тежки телесни увреждания в дневния престой се осигуряват
специфични здравни грижи и физикална рехабилитация въз основа на индивидуален план
за обслужване.
Член 16
Потребителите на дневния престой за деца, младежи и възрастни лица с интелектуални
затруднения или телесни увреждания имат право на пълно възстановяване на разходите за
престоя (безплатен престой).
в) Клубове за възрастни и стари лица
Член 17
Услугата клубове за възрастни и стари лица се предоставя на социално слаби възрастни и
стари лица, немощни и хронично болни старци, инвалиди и пенсионери, на които
семейната подкрепа не им е достатъчна или не им е достъпна, или живеят сами и не са в
състояние да се грижат за себе си или живеят с роднини, които не са в състояние да им
предоставят адекватна помощ.
Член 18
Услугата клубове за възрастни и стари лица включва осигуряване на топла храна (обяд),
условия за поддържане на лична хигиена (пране и гладене на бельо, къпане и пр.),
социална интеграция и рехабилитация, изграждане на солидарност и самопомощ,
организиране на културно-развлекателни, възстановителни и други дейности с цел
подобряване на живота на потребителя в собствената му социална среда.

Услугата клубове за възрастни и стари лица се предоставя 12 часа всеки ден в месеца,
освен в неделя, на държавен и друг празник.
Член 19
Услугата клубове за възрастни и стари лица се предоставя от Геронтологичния център чрез
Службата на клубовете за стари и възрастни лица и помощ в дома.
Член 20
Цената на услугата, която се предоставя на потребителите в клубовете за възрастни и
стари лица се определя от Градоначалника на Града след получено предварително
становище на Градския съвет на Града по предложение на Геронтологичния център.
2. ПОДКРЕПЯЩИ УСЛУГИ ЗА САМОСТОЯТЕЛЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
а) Наблюдавани жилища за младежи, напускащи социалните институции или
приемните семейства
Член 21
Чрез наблюдаваните жилища на потребителите се осигурява съответно жилище,
професионална помощ и подкрепа в изграждането на умения, необходими за пълна
самостоятелност, заради тяхното пълноценно включване в общността.
Чрез наблюдаваните жилища на потребителите се осигурява повишена самостоятелност и
по-високо качество на живот.
Члан 22
Потребители на услугата наблюдавани жилища са младежи от територията на Града, т.е.
лица на възраст от 15 до 26 години, които напускат дом за настаняване (социална
институция) или приемно семейство, а не могат да се върнат в биологичното или
роднинско семейство, нито имат възможност да започнат самостоятелен живот без
професионална помощ.
По изключение, тази услуга могат да използват младежи от друга община/град, доколкото
жилищните капацитети на Града не са попълнени и ако съответната община/град поеме
разходите по настаняването.
Член 23
Градът осигурява жилища за предоставяне на услугата наблюдавано жилище в
съответствие с възможностите си.

Жилищата от алинея 1 на този член са публична собственост на Града, а правото на
използване и управление се упражнява от Центъра за социална работа „Солидарност“
Панчево (по-нататък: Център).
Средствата за текущо поддържане на жилищата и средствата за жилищни разходи се
осигуряват от бюджета на Града.
Член 24
Услугата наблюдавано жилище включва и предоставяне на професионална помощ на
потребителите от момента, когато напуснат дома за настаняване (социалната институция)
или приемното семейство до придобиването на самостоятелност или до овладяването на
умения за самостоятелен начин на живот и интеграция в общността.
Професионалната помощ от алинея 1 на този член се предоставя от Дома за деца и
младежи, лишени от родителски грижи „Споменак“ Панчевао (по-нататък: Споменак).
Услугата от алинея 1 на този член се предоставя на потребителите най-много две години.
Член 25
Споменак върши надзор над използването на жилищата.
Когато при извършването на надзора от предходната алинея се установи, че жилището не
се ползва по предназначение и не се поддържа в добро състояние, или се обезпокояват
други квартиранти, предоставянето на услугата за временно настаняване може да бъде
прекратено преди края на срока, който е посочен в договора-решението.
б) Наблюдавано жилище за младежи и възрастни лица с интелектуални затруднения
като превенция на институционализацията
Член 26
Услугата наблюдавано жилище за младежи и възрастни лица с интелектуални затруднения
като превенция на институционализацията е дългосрочна услуга, чиято цел е да се повиши
способността за самостоятелен начин на живот и да се изградят умения за включване на
потребителя в общността като превенция на институционализацията на лица с
интелектуални затруднения.
С тази услуга се осигурява 24-часово извънинституционно настаняване, професионална
помощ и подкрепа за пълноценно включване в общността.
Член 27
Потребители на услугата са лица с интелектуални затруднения на възраст над 18 години от
биологични семейства, подготвени за използване на наблюдавано жилище.

В рамките на тази услуга се извършват дейности в съответствие с оценката за
индивидуалните потребности и установеното ниво на подкрепа за потребителя или
групата потребители:
-

осигуряване на безопасна среда и надзор над сигурността за потребителите,

-

професионална помощ и подкрепа за задоволяване на ежедневните потребности:
доставка на хранителни продукти и приготвяне на топла храна, поддържане на
личната и жилищната хигиена, водене на домакинството, използване на ресурсите
на общността, осигуряване на разнообразни социални, образователни, здравни,
културно-развлекателни, спортни и възстановителни услуги,

-

дейности за опазване и развитие на потенциалите на потребителите, т.е. подготовка
на потребителя за устойчив независим живот и

-

подкрепа за образование и настаняване на работа на потребителите.
Члан 28

Доставчикът на услугата наблюдавано жилище за лица с интелектуални затруднения може
да бъде организация-юридическо лице, лицензирано да предоставя тази услуга.
Услугата се осигурява в съответствие със закона чрез обществена поръчка или публична
покана-конкурс.
3. УСЛУГИ ПО НАСТАНЯВАНЕ
а) Спешно настаняване в семейство
Член 29
Спешно настаняване в семейство се осигурява за дете на възраст до 7 години, на което е
необходима спешна грижа.
По изключение, спешно настаняване в семейство се осигурява и за дете на възраст над 7
години, доколкото в конкретния случай Центърът установи, че това е по-подходящата
форма на закрила от временното настаняване в приют.
Спешното настаняване в семейство от алинеите 1 и 2 на този член продължава до
създаването на условия за постоянни грижи за детето, а най-вече шест месеца.
Член 30
Услугата спешно настаняване в семейство се предоставя от приемно семейство.

Под приемно семейство се разбира семейство, специално подготвено за предоставяне на
услугата от алинея 1 на този член.
Член 31
Детето, което се настанява спешно в приемно семейство има право на еднократна парична
помощ за задоволяване на неотложните потребности при настаняването му.
Размерът на еднократната парична помощ от алинея 1 на този член се определя от Центъра
въз основа на професионална оценка и в съответствие с неотложните потребности на
детето.
Приемното семейство има право на парична помощ за разходите по настаняване на детето.
Размерът на паричната помощ от алинея 3 на този член се определя от Центъра в
съответствие с издаденото от компетентния министър решение за цените на услугите по
настаняването на деца в приемни семейства.
Член 32
Взаимните права и задължения на Центъра и приемното семейство се уреждат със
специален договор.
б) Временно настаняване в приют
б1.) Подслон за жени и деца, жертви на домашно насилие – Сигурна къща
Член 33
Услугата настаняване в подслон за жени и деца, жертви на домашно насилие (по-нататък:
Сигурна къща) се осигурява за жени с деца, жертви на домашно насилие, като услуга,
която се предоставя от Центъра.
Услугата настаняване в Сигурна къща се предоставя шест месеца, а по изключение, в
обосновани случаи, до една година въз основа на преценка и нов индивидуален план на
професионалния работник в подслона и със съгласието на задължения за случая социален
работник от компетентния център за социална работа.
Член 34
Услугата настаняване в Сигурна къща включва осигуряване на жилище, храна, прилагане
на здравно-хигиенични мерки, съвещателно-терапевтична работа и псохосоциална
подкрепа за жертвите на домашно насилие, както и задоволяване на техните потребности.
Член 35

Жертвите на насилие имат право на еднократна парична помощ за задоволяване на
неотложните нужди.
Размерът на еднократната парична помощ от алинея 1 на този член се определя от Центъра
въз основа на професионална оценка, според потребностите на жертвите на домошано
насилие и в съответствие със закона.
Член 36
Средствата за разходите по настаняването в Сигурна къща и средствата за еднократна
парична помощ на жертвите на насилие-потребители на услугата от територията на град
Панчево се осигуряват от бюджета на Града.
Средствата за разходите по настаняването в Сигурна къща и средствата за еднократна
парична помощ на жертвите на насилие-потребители на услугата от територията на друга
община/град се осигуряват от бюджета на съответната община/град.
Цената на услугите по настаняването в Сигурна къща за потребителите на услугата от
алинея 2 на този член се определя от градоначалника на Града въз основа на получено
предварително становище на Градския съвет на Града и по предложение на Центъра.
б2.) Приют за деца и младежи
Член 37
Услугата настаняване на деца и младежи в приют включва временно настаняване на деца
на възраст от 7 до 18 години и на младежи на възраст от 18 до 26 години и то:
малтретирани и изоставени деца и младежи, оставени от родители, заловени в
скитничество и просия, жертви на нелегален трафик на хора и други деца и младежи,
нуждаещи се от спешна временна закрила.
Тази услуга включва осигуряване на храна, прилагане на здравно-хигиенични мерки,
установяване на тяхната самоличност и местожителство, съставяне на доклад за тяхното
състояние
и
поведение,
възпитание
и
образование,
задоволяване
на
културно-развлекателни и други потребности, докато се изготви адекватен план за
обслужване.
Приютяването на деца и младежи от алинея 1 на този член може да продължи най-много
шест месеца.
Член 38
Услугите по временното настаняване на деца и младежи в приют се предоставят от
Споменак 24 часа във всички дни на годината.

б3.) Временно настаняване на възрастни и стари лица в приют
Член 39
Услугата настаняване на възрастни и стари лица в приют включва временно настаняване
на стари и възрастни лица, заловени в скитничество и просия, и в други случаи, когато те
се нуждаят от организирана грижа, осигуряване на храна, здравна защита, задоволяване на
културно-развлекателни и други потребности, докато се изготви адекватен план за
обслужване.
Услугата настаняване на възрастни и стари лица в приют от алинея 1 на този член може да
се предоставя най-много шест месеца, а по изключение, в обосновани случаи, до една
година, въз основа на оценка и нов индивидуален план на професионалния работник в
приюта и със съгласието на задължения служител от компетентния център за социална
работа.
Член 40
Доставчик на услугата временно настаняване на възрастни и стари лица в приют може да
бъде организация–юридическо лице, лицензирано да предоставя тази услуга.
Услугата се осигурява в съответствие със закона чрез обществена поръчка или публична
покана-конкурс.
в) Социално жилище в подкрепяща среда
Член 41
Социално жилище в подкрепяща среда е социална услуга, която се осигурява в специални
жилищни обекти в публична собственост на Града, които се управляват от Центъра и са
предназначени за настаняване на социално слаби, болни и бездомни лица и то:
-

социално слаби лица и семейства, които поради физически увреждания или
умствени заболявания, хронични болести или инвалидност не могат да си осигурят
условия за живот,

-

семейства с един родител и деца на възраст до 18 години или студенти на възраст
до 26 години и

-

стари лица (самци и двойки), които са способни за самостоятелен начин на живот,
но от време на време им е необходима помощ.
Член 42

На лице или семейство, потребители на услугата социално жилище в подкрепяща среда, се
осигурява:

-

настаняване в жилище, предназначено за тоди вид защита и

-

специална подкрепа и съответни видове помощ при самостоятелен начин на живот,
които се осъществяват чрез дейностите на домакина на обекта.

Потребителите на услугата социално жилище в подкрепяща среда сключват договор с
Центъра, с който се уреждат взаимните права и задължения.
Член 43
Обектите за социални жилища в подкрепяща среда имат домакин. Домакинът е
трудоспособно лице, което същевременно е и потребител на услугата социално жилище в
подкрепяща среда.
Домакинът се грижи за обекта, спазването на правилата за вътрешния ред, поддържането
на общите помещения, опазването на имуществото в обекта и оказва съдействие на
потребителите на услугата във връзка с техните права и задължения в жилището.
Домакинът има право на парично възмездие за изпълнението на посочените задачи.
Член 44
Потребителите на услугата социално жилище в подкрепяща среда са длъжни да плащат
комуналните разходи за изсползваното от тях жилище (разходи за изразходвана
електроенергия, вода, отопление и други комунални услуги).
Потребителите на услугата социално жилище в подкрепяща среда, в зависимост от общите
доходи на тяхното домакинство, могат да бъдат освободени изцяло или частично от
плащането на разходите от алинея 1 на този член.
Размерът на участието на потребителя в плащането на разходите от алинея 1 на този член
и размерът на възмездието за работата на домакина се определят от Центъра.
Хармонизиране на участието на потребителите в плащането на текущите разходи за
комунални услуги се извършва от Центъра два пъти годишно в съответствие с решението
на компетентния министър, с което се определя минималният размер на паричната
социална помощ.
Член 45
Средствата за текущо инвестиционно поддържане на обекта за социални жилища в
подкрепяща среда, средствата за цялостно или частично освобождаване на потребителите
на услугата социално жилище в подкрепяща среда от плащане на разходите за комунални
услуги, както и средствата за възмездието за работата на домакините във всички обекти се
осигуряват от бюджета на Града.

Член 46
Потребителите на услугата социално жилище в подкрепяща среда не могат да придобият
право на собственост върху използваните от тях жилища.
На потребителите на услугата социално жилище в подкрепяща среда може да бъде отнето
правото на използване на услугата в съответствие с договора от член 42 на настоящото
решение.
III. МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА
Член 47
Материална подкрепа се осигурява на потребителите във вид на:
1. Еднократна помощ
2. Вещи и транспортни разходи за настаняване на потребителя в социална институция
или в друго семейство
3. Разходи за погребение
4. Народна кухня
Градът може да подсигури и други видове материална подкрепа в съответствие със закона
и това решение.
1. Еднократна помощ
Член 48
Еднократната помощ се осигурява на лице или семейство, което ненадейно или в
определен момент попадне в състояние на социална потребност.
Състоянието на социална потребност е такова състояние, в което лице или семейство се
нуждае от обществена помощ за преодоляване на социални и жизнени трудности в
създаването на условия за задоволяване на основните жизнени потребности, доколкото
тези потребности не могат да се задоволят по друг начин, въз основа на хуманизма и
зачитане на човешкото достойнство.
Член 49
Еднократната помощ се осигурява във вид на:
-

Еднократна парична помощ

-

Увеличена парична помощ

-

Парична помощ за училищни пособия за деца и ученици от семейства, получаващи
парична социална помощ.
Член 50

Размерът на еднократната парична помощ се определя от Центъра в зависимост от
потребностите и състоянието на лицето или семейството и не може да бъде по-голяма от
средната брутна заплата на зает в Града за месеца, предхождащ месеца, в който се върши
изплащането.
Едно лице или семейство може да получава еднократна парична помощ няколко пъти в
календарната година, като общите средства, получени на базата на това право, не могат да
надвишат средствата от алинея 1 на този член.
Член 51
Увеличената парична помощ се осигурява на лице или семейство, попаднало в
изключително тежка ситуация и жилищна уязвимост, която то не може да преодолее
самостоятелно, вследствие на пожар, наводнение или друго бедствие, от което е напълно
или частично повреден/унищожен използваният от него жилищен обект; тежко заболяване
или инвалидност на един или повече членове на семейството и други ситуации по
преценка на Центъра.
Размерът на увеличената парична помощ се определя от градоначалника на Града със
специален акт в зависимост от потребностите и състоянието на лицето или семейството,
по преценка на професионалния екип на Центъра във всеки отделен случай и в размер, не
по-голям от три средни заплати на зает в Града за месеца, предхождащ месеца, в който се
върши изплащането.
Член 52
Паричната помощ за училищни пособия за деца и ученици от семействата, получаващи
парична социална помощ, се осигурява в началото на учебната година на деца, които
посещават задължителна предучилищна програма и на редовни ученици в основни и
средни училища от семейства, получаващи парична социална помощ.
Размерът на паричната помощ от алинея 1 на този член се определя от градоначалника на
Града със специален акт в съответствие със заплануваните средства в бюджета на града и
според регистъра на Центъра за броя на децата и учениците от семействата, получаващи
парична социална помощ.
2. Вещи и транспортни разходи за настаняване на потребители в социална
институция или в друго семейство
Член 53

На лицето, на което се предоставя услугата настаняване в дом или семейство, а няма
средства за облекло, обувки и превоз, се осигурява еднократна парична помощ в
съответствие със Закона и по преценка на Центъра.
3. Разходи за погребение
Член 54
Средствата за нужните разходи за погребение се осигуряват от бюджета на Града при
смърт на:
-

лица, които са получавали парична социална помощ в съответствие с
предписанията за социална защита,

-

лица, които са били настанени в социална институция или в друго семейство, а
нямат имущество, нито роднини, които имат възможност и задължение да поемат
тези разходи,

-

лица без самоличност или без местожителство, които в момента на смъртта си са
пребивавли в територията на Града,

-

лица без роднини със законно задължение за издръжка и

-

лица, имащи роднини със законно задължение за издръжка, за които Центърът е
установил, че нямат възможност да поемат тези разходи.
Член 55

Възстановяване на разходите за погребение може да бъде признато на физическо лице,
поело тези разходи, след като представи необходимите доказателства.
Възстановяване на разходите за погребение може да бъде признато и на юридическо лице,
поело тези разходи по прердварително съгласие на Центъра, след като представи
необходимите доказателства.
Роднините, които са имали законно задължение да осигуряват издръжка на покойника,
имат право на възстановяване на нужните разходи за погребението му само при условие,
че и те са получатели на парична социална помощ или доколкото Центърът въз основа на
оценка на професионален работник установи, че не са имали възможност да поемат тези
разходи.
Размерът на възстановените разходи за погребение се определя в зависимост от размера на
нужните разходи за набавка на най-необходимото погребално оборудване и извършените
погребални услуги според ценоразписа на публичното комунално предприятие, на чиято
територия е издадено оборудването или е извършено погребението.

4. Народна кухня
Член 56
Народната кухня включва подсигуряване на безплатни топли ястия в Панчево и
хранителни пакети в останалите населени места на Града.
Член 57
Потребители на Народната кухня са:
-

получатели на парична социална помощ – трудонеспособни лица,

-

получатели на парична социална помощ – семейства с пет и повече членове,

-

лица без доходи и елементарно решен жилищен въпрос („бездомници“),

-

пенсионери с общи доходи на домакинството (включително кадастралните доходи в
съответствие със закона) до нивото на двойния номинален размер на паричната
социална помощ за отделни лица и

-

лица, които в момента се намират в състояние на социална потребност по преценка
на Центъра в съответствие със закона (социална защита за осъдени лица след
излежаване на присъдата, депортирани лица, хранители на семейството, останали
без работа, и други лица по преценка на Центъра в съответствие със закона).

Потребителите от алинея 1. точка 5 на този член имат право да се хранят в Народната
кухня най-много 3 месеца непрекъснато.
Член 58
На потребителите на Народната кухня в населеното място Панчево се осигурява безплатно
топло ястие всеки ден в месеца, освен в неделя, държавен и друг празник.
На потребителите на Народната кухня в останалите населени места на Града се осигурява
безплатен харнителен пакет един път в месеца на стойност, равна на месечните средства за
топло ястие за един потребител.
Стойността на топлото ястие от алинея 1 на този член и стойността на хранителния пакет
от алинея 2 на този член се опредлят с акт на градоначалника на Града.
Член 59
Безплатните топли ястия и хранителни пакети се осигуряват от Геронтологичния център.
Раздаването на безплатните топли ястия на потребителите на Народната кухня в Панчево
се извършва от Геронтологичния център.

Раздаването на безплатните хранителни пакети на потребителите на Народната кухня в
населените места на Града се извършва от местните общности.
IV. ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ЗАЩИТА
Член 60
1. Програма за подобряване на социалната защита в Града
Програмата за подобряване на социалната защита в Града се приема от Градския съвет на
Града за всяка календарна година и включва мерки и дейности за стимулиране и развитие
на съществуващите и въвеждане на нови социални услуги, повишаване качеството на
услугите и доставчиците на услуги и осигуряване на плурализъм на доставчиците на
социални услуги в съответствие със Стратегията за развитие на социалната защита в град
Панчево и други предписания.
Програмата от алинея 1 на този член се реализира чрез публичен конкурс за
финансиране-съфинансиране на проекти за социални услуги в социалните институции и
проекти на организациите на гражданското общество, подкрепящи определени целеви
групи. Конкурсът се обявява от градоначалника на Града за всяка календарна година.
Изборът и обемът на средствата за реализация на проектите от алинея 2 на този член се
определят от градоначалника на Града със специален акт въз основа на критериите за
оценяване на предложените проекти, които са съставна част на конкурса, и предложението
на компетентната комисия за оценяване на проекти и програми от областта на социалната
политика.
Член 61
2. Програма на Червения кръст в Панчево
Червеният кръст в Панчево (по-нататък: Червен кръст) в рамките на обществената си роля:
подема, организира и провежда или участва в редовните и извънредните солидарни
дейности за помощ на социално слаби и други лица, жертви на природни и други
бедствия, осигурява обучение на хора, материални, финансови и други средства за тези
дейности, организира, обучава и подготвя екипи за оказване на първа помощ,
хигиеноно-епидемиологична защита, грижи за ранени и болни, социална работа и
психологична помощ за населението в посочените ситуации в територията на Града,
популяризира кръводаряването и участва в организирането на акции по кръводаряване в
Града, изпълнява и други задачи в съответствие със закона и други предписания.
Средствата за публичната дейност на Червения кръст се осигуряват в сътветствие със
закона както от останалите нива на властта, така и от бюджета на Града, на базата на

годишната програма за работа и финансовия план на Червения кръст, които се одобряват
от Скупщината на Града.
Член 62
3. Програми на сдружения
Сдруженията, които с програмите си осъществяват цели от интерес за Града в областта на
социалната защита могат да получат средства от бюджета на Града за стимулиране на
програми или част от средствата за финансиране (съфинансиране) на програми в
съответствие със закона.
Като програми от интерес за Града в областта на социалната защита се считат програмите,
които се реализират от сдруженията на инвалидни лица и лица с тежки и хронични
заболявания.
Изборът на програмите на сдруженията на инвалидни лица и лица с тежки и хронични
заболявания за съфинансиране се извършва всяка календарна година чрез публичен
конкурс, обявен от градоначалника на Града.
Изборът на програмите и обемът на средствата за съфинансиране на сдруженията от
алинея 2 на този член се уреждат със специален акт на градоначалника на Града на базата
на критериите за оценяване на програми, които са съставна част на конкурса, и
предложението на компетентната комисия за оценяване на проекти и програми от областта
на социалната политика.
V. ПРОЦЕДУРА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРАВАТА, РЕСПЕКТИВНО ЗА
ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА МАТЕРИАЛНА ПОДКРЕПА
Член 63
Процедурата за осъществяване на правата за използване на социални услуги и получаване
на материална подкрепа, които са посочени в настоящото решение, се открива по искане
на лице или неговия законен представител или настойник или служебно от Центъра.
Центърът открива служебна процедура по собствена инициатива или по инициатива на
граждани или упълномощени органи и други юридически и физически лица, когато това е
от интерес за лицето или общността, или когато съществува интерес на трети лица.
Член 64
По исковете за осъществяване на права за използване на социални услуги и получаване на
материална подкрепа решева Центърът.
Член 65

Когато Центърът прецени, че потребителят се нуждае от услуга или материална подкрепа,
издава му решение за използване на услугата, респективно решение за получаване на
материална подкрепа.
С решението от алинея 1 на този член Центърът определя участието на потребителя в
разходите за социалната услуга.
Решението от алинея 1 на този член може да бъде обжалвано в срок от 15 дни.
По жалбата от алинея 3 на този член решава Градският съвет на Града в срок от 30 дни.
Член 66
Един път годишно Центърът преразглежда решенията за признаване правото на
използване на социални услуги, както и правото на хранене в Народната кухня, които са
посочени в това решение.
Член 67
Центърът е длъжен да води регистър за признатите права на социални услуги и
материална подкрепа и ежемесечно да осведомява компетентния секретариат на Градското
управление.
Доставчиците на услуги (институции и други юридически лица) са длъжни редовно, а
най-малко един път месечно да осведомяват Центъра за използването на услуги от тяхната
компетенция, особено за началото на използване на услуги от страна на техните
потребители, както и за прекратеното използване на услуги от страна на старите
потребители.
Член 68
С потребителя на услугата или неговия законен представител доставчикът на услугата
сключва договор, с който се уреждат взаимните права и задължения в съответствие с
данните от решението на Центъра или друг акт на компетентен орган.
За включване на потребителя в услугата, определяне нивото на подкрепа и мониторинг на
потребителя доставчикът на услугата е длъжен да осведомява ежемесечно Центъра.
VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА
Член 69
Средствата за осъществяване правото на използване на услуги и получаване на материална
подкрепа от член 6 и член 47 на това решение се осигуряват:
-

от бюджета на Града и

-

от потребителите.

Средствата за работа на институциите и други доставчици на социални услуги, както и за
осъществяване на посочените в настоящото решение права се осигуряват от бюджета на
Града.
VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ГРАДА И ИНСТИТУЦИИТЕ И ДРУГИ
ОРГАНИЗАЦИИ-ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ
Член 70
Институциите, които предоставят услуги, както и други организации или юридически
лица, лицензирани да предоставят посочените в това решение услуги, с изключение на
Центъра, са длъжни най-късно до края на текущата година да предоставят на Градския
съвет на Града за одобрение планове за работа и финансови планове за следващата година
чрез попълване на предвидените формуляри.
Институциите, които предоставят услуги, както и други организации или юридически
лица, лицензирани да предоставят посочените в това решение услуги, с изключение на
Центъра, са длъжни най-късно до 01. март идната година да предоставят на Градския съвет
на Града за разглерждане и приемане отчети за работата и финансови отчети за изтеклата
година.
Планът за работа и финансовият план за идната година, както и отчетът за работата и
финансовият отчет за изтеклата година Центърът предоставя на Скупщината на Града за
одобрение, респективно за разглеждане и приемане в съответствие с общите и други
актове на органите на Града.
Член 71
Взаимните отношения, права и задължения на Града и институциите и други доставчици
на социални услуги, както и други въпроси от значение за извършване на работите от това
решение се уреждат с отделни договори, които се сключват от градоначалника от името на
Града и компетентните органи на институциите или организациите-юридически лица,
лицензирани да предоставят посочените в това решение услуги.
VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 72
Подробните условия, процедурата и редът за осъществяване на правата на социални
услуги и материална подкрепа, които са посочени в това решение, се уреждат с правилник,
който ще бъде приет от Градския съвет на Града в срок от 90 дни, считано от датата на
влизане в сила на настоящото решение.

Член 73
Това решение влиза в сила на осмия ден от публикуването му в „Служебен вестник на град
Панчево“ и ще се прилага от деня, в който ще влезе в сила правилникът от член 72 на
настоящото решение.
От датата на прилагане на настоящото решение престава да бъде валидно Решението за
социална защита на гражданите на град Паснчево („Служебен вестник на град Панчево“
номер 24/11, 27/11, 28/11 и 2/12).
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