
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:  

 
“МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И 

ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМАШЕН 
СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ ГРАД БАТАК“. 

 

На 27.06.2018 г. кмета на община Батак подписа Договор за 
сътрудничество с Фонд „Социална Закрила” за изпълнението на 
проект “Модернизиране на кухненско оборудване и 
обзавеждане за нуждите на домашен социален патронаж град 
Батак“.  

бенефициент: Община Батак, гр. Батак, пл. „Освобождение” № 5 

Номер на договора: РД04-146/27.06.2018 г. 

Начална и крайна дата на договора: 27.06.2018 г. – 31.10.2018 г. 

Целеви групи: Хора с увреждания и Възрастни хора. 

Общ бюджет на проекта - 27 401.35 лв. с ДДС 

Финансираща организация – Фонд „Социална закрила” 

Размер на финансовите средства предоставени от фонда - 24 
661.21 лв. с ДДС, - 90% от общия бюджет. 

Размер на собствените финансови средства - 2 740.14 лв. с ДДС, - 
10% от общия бюджет. 

Дейности по проекта:  

Дейност 1 – Организация и управление на проекта; 

Дейност 2 – Доставка и монтаж на оборудването;  

Дейност 3 – Информация и публичност 

 



Обща цел: оборудване и създаване на модернизирана кухня на 
Домашен социален патронаж в град Батак с цел повишаване на 
ефективността, условията и качеството на работа на персонала, 
повишаване на качеството на приготвяната и доставяна храна, 
както и удовлетворяване на потребностите и подобряване 
качеството на живот на потребителите на услугата. 
 
Специфични цели: 1. Повишаване на качеството на 
предоставяната социална услуга, създавайки условия за 
намаляване разходите за нейната издръжка, чрез инвестиране в 
екологични и енергоспестяващи системи като източник на 
енергия;  
2. Подобряване условията на труд в кухнята на Домашен 
социален патронаж гр. Батак, чрез подмяна на амортизирано 
кухненско обзавеждане;  
3. Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора до качествена 
социална услуга в обичайната домашна среда. 
 

В изпълнение на Договор за сътрудничество РД04-146/27.06.2018 
г. и на основание на Заповед № 566 на кмета на община Батак, бе 
сформиран екип за управление на проекта. 

В изпълнение на задълженията си екипа по проекта поддържаше 
добра комуникация и координация с експертите от ФСЗ. Бяха 
изготвени всички необходими документи във връзка с 
управлението и изпълнението на проекта и относно избора на 
изпълнител по основната дейност по проекта – Дейност 2. 

След проведените процедури за избор на изпълнител, екипът по 
проекта предостави във Фонд „Социална закрила” копие на 
цялата документация, заедно с предложение за сключване на 
тристранен договор, съгласно изискванията за финансиране от 
ФСЗ. 

След последвалото одобрение на процедурата от страна на ФСЗ, 
община Батак бе поканена да сключи тристранен Договор №  
РД04-223/21.08.2018 г., в изпълнение на който бяха осъществени 



всички дейности по доставката и монтажа на предвиденото 
оборудване. На 26.09.2018 г. Кмета на община Батак издаде 
Заповед № 647/26.09.2018 г. за назначаване на приемателна 
комисия, която да приеме и следи за качественото изпълнение 
на доставката и монтажа на оборудването по проект 
„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за 
нуждите на Домашен социален патронаж град Батак”. 

 

За нуждите на Домашен социален патронаж беше доставено 
следното оборудване: 

 
1. Печка електрическа с 6 квадратни плочи (6х300х300)x3 kW и 
електрическа фурна 7,5 kW с горно и долно нагряване - 1 брой; 
 
2. Вентилационна система, включваща: 
-Чадър смукателен крайстенен – 1 брой; 
-Система смукателна - вентилатор с шумозаглушителен бокс – 1 
брой; 
 
3. Пекарна електрическа с горно и долно нагряване Три камери – 
1 брой; 
 
4. Скара електрическа с тръбни нагреватели - 1 брой;  

5. Картофобелачна машина. – 1 брой;  

6. Професионален фризер – 2 броя; 

7. Професионален хладилник  - 1 брой. 

 
При изпълнението на проекта бяха постигнати следните 
резултати: Модернизирана кухня на Домашен социален 
патронаж; Повишено качество на предоставяната услуга; 
Намалени разходи чрез инвестиране в екологични и 
енергоспестяващи системи; Подобрени условия на труд в кухнята 



на Домашен социален патронаж гр. Батак; Проведени мерки за 
информация и публичност.  

С реализацията на този проект се създаде благоприятна 
среда и цялостен положителен ефект по отношение на преките 
потребители на услугата, както и по отношение на наетия 
персонал.  

След подмяната на амортизираните уреди с нови, 
енергоефективни, високотехнологични и модернизирани, се 
осъществи политиката на общината по отношение на 
въвеждането на енергоефективни мерки. Това доведе и до 
драстично  намаляване на разходите за издръжка. 

Проектът продължи 4 месеца и се изпълни в периода от 
27.06.2018 г. – 31.10.2018 година. 

 

Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Фонд 
„Социална закрила”. 

 

 


