ДО ДИРЕКТОРА НА ОП СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ
СОФИЯ
С Решение № 417 по Протокол № 36 от 22.07.2021 г.,Софийския общински съвет утвърди нов
Правилник за организацията на дейността на ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" като повереното Ви
предприятие се определя като специализирано звено на общината за изпълнение на местни
дейности и социални услуги, финансирани от общинския бюджет, държавния бюджет, както и със
средства от бюджета на Европейския съюз.
В публикуван материал на Института по пазарна икономика се изнася информация,че за 2020
г. ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ" е получило допълнително бюджетно финансиране в размер на 6
млн.лв.,и има основна дейност да предоставя домашен патронаж(основно доставка на топла
храна по домовете) на 1600 души при щат от 255 души.
Във изпълнение на обществените изисквания за прозрачност на предоставените от повереното
Ви предприятие социални услуги, Ви моля да публикувате обявения във Вашата Декларацията за
достъпност „съществено преработен уебсайт, към 20.09.2021 г.”
Към настоящия момент, във Вашия преработен уебсайт отсъства основната информация има ли
промени във ползвания от Вас механизъм на заплащане на доставяната топла храна по домовете

Съгласно НОАМТЦУ, чл. 47. определя,че „ Реалната издръжка на едно лице

включва разходите за храна, перилни и хигиенни материали, транспортни
разходи за разнасяне на храната, както и съответната част от общите разходи
за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци, с
изключение на даренията и завещанията от местни и чуждестранни
физически и юридически лица.
Оказва се,че 1600 души социално слаби софийски пенсионери ползващи социалните
услуги предоставяни от бюджетно финансирано общинско предприятие с 255 щатни
служители следва да заплащат дял от тока,парното,водата и боклука на Вашите 9 офиса
и 4 кухни..
Така например моята ежедневна супа от 300 гр.е определена на средна цена от 2
лв.,когато в „Лидл” супа от 400 гр.гулаш с телешко месо,производство Испания в метална
кутия се продава за 1.90 лв.В публикуваните от Вас менюта думата масло е непозната,
а когато има месо то се изписва”свинско месо(телешко,агнешко)” ?.
Малък анализ показва,че ако предоставите целогодишно безплатна супа с реална цена
1 лв. на 1600 души, разхода за предприятието ще е 480000 лв.,докато фонд РЗ и ДОО на
255 служители за едногодишен период надхвърля 6 млн.лв….Отделно разходите за
консумативи,които сте избрали да ги делите с получаващите социални услуги.
В продължение на тези разсъждения е и въпроса за какво се използват в повереното Ви
предприятие „ средствата от бюджета на Европейския съюз”.
Също така искам да поставя въпроса направили ли сте предложения(чрез СО) в НОИ и
НЗЛК
за подобряване и разширяване на държавната социална помощ.

Примерно,конкретно мога да предложа, ОП "Социален патронаж”,да закупи мобилни
фитнес уреди,които двамата щатни рехабилитатори да предоставят временно със
съответни,изготвяни от тях програми на нуждаещите се ползватели, обхванати от
социалния патронаж,
Единичната цена на такъв уред е вече 125 лв.(за крака и ръце) и стойността на 10 такива
уреди е по малка, отколкото едномесечните разходи на един служител за ФРЗ и ДОО.
Голяма е възможността за дарения в това направление от физически и юридически лица.
Надявам се реално да подобрите Вашия уебсайт,като търсите и публикувате мненията
на 1600 души обхваната от социалния патронаж.Предпочитам отговора на писмото ми
да бъде публикуван в него.
20.12.2021 г. С уважение : \Николай Крулев

