
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО  

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:  

 

„СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ НА МЕТЕРИАЛНА 
БАЗА НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ С. НОВА 

МАХАЛА” 

 

На 12.05.2021 г. кмета на община Батак подписа Договор за 
сътрудничество с Фонд „Социална Закрила” за изпълнението на проект 
„Строително-ремонтни дейности на материална база на Домашен 
социален патронаж с. Нова Махала” 

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

Номер на договора: РД 04-51/12.05.2021 г. 

Начална и крайна дата на договора: 17.05.2021 г. – 30.09.2021 г. 

Целеви групи: възрастни хора и хора с увреждания, така и 
предоставящите услугата – работници в кухнята, персонал. 

Общ бюджет на проекта - 49 999,49 лв. с включен ДДС 

Финансираща организация – Фонд „Социална закрила” 

Размер на финансовите средства предоставени от фонда - 49 999,49 
лв. с ДДС, - 90% от общия бюджет. 

Размер на собствените финансови средства – 4 999,95 лв. с ДДС, - 
10% от общия бюджет. 

 

Дейности по проекта:  

Дейност 1 – Организация и управление на проекта 

Дейност 2 – Извършване на строително-ремонтни дейности 

Дейност 3 – Информация и публичност 

 

Обща цел: е обновяване на помещенията на Домашен социален 
патронаж в с. Нова махала, оптимизиране на условията на труд и 
създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, 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. 
 
Специфичните цели са:  
 

1. Повишаване на качеството на предоставяната социална услуга, 
създавайки условия за намаляване разходите за нейната 
издръжка, чрез инвестиране в подобряване на материалната 
база;  

2. Подобряване условията на труд в кухнята на Домашен 
социален патронаж с. Нова Махала, чрез осигуряване на по-
добри хигиенни условия и мотивация за работа на персонала;  

3. Осигуряване достъп на по-голям брой стари хора и лица със 
специфични потребности до качествена социална услуга в 
обичайната домашна среда, чрез обновяване на подходяща и 
ефективна социална инфраструктура. 

 

Със Заповед на кмета на община Батак, бе сформиран екип за 
управление на проекта В изпълнение на Договор за сътрудничество 
РД04-51/12.05.2021 г.  

В изпълнение на задълженията си екипа по проекта поддържаше 
добра комуникация и координация с експертите от ФСЗ във връзка с 
реализацията на проекта и провеждането на необходимите процедури 
за избор на изпълнител за извършване на строително-ремонтните 
дейности на обекта; 

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 съобразено  
по заложените график и бюджет беше сключен Договор№ 98-ДО-20 от  
01.06.2021г. за извършване на следните дейности: 

Дейност 2 – Извършване на строително-ремонтни дейности  

- Извършени строително-ремонтни дейности на помещения на 
Домашен социален патронаж, село Нова Махала - 1 брой, 
съгласно приложена количествена сметка: 
 

1. Извършен ремонт на входно антре - 1 брой; 
 

2. Извършен ремонт на преддверие I - 1 брой 
 



3. Извършен ремонт на преддверие II - 1 брой; 
 

4. Извършени ремонтни дейности в санитарно помещение - 1 брой 
 

5. Извършени ремонтни дейности в миялно помещение - 1 брой 
 

6. Извършени ремонтни дейности в кухня - 1 брой 
 

7. Извършени ремонтни дейности в офис - 1 брой 
 

8. Извършени ремонтни дейности и подмяна на дограма в 
помещения на Домашен социален патронаж, с. Нова Махала - 1 
брой 

- Модернизирани помещения на ДСП с. Нова Махала -1 брой; 

- Създадени по-добри и хигиенични условия за работа на 
персонала - 1 брой 

 

При изпълнението на проекта бяха постигнати следните 
резултати: В резултат от качественото изпълнение на проекта е  
постигната главната цел, която е обновяване на помещенията на 
Домашен социален патронаж в с. Нова махала, оптимизиране на 
условията на труд и създаване на подходяща и ефективна 
социална инфраструктура, 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. 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.  

 

Проектът продължи 5 месеца и се изпълни в периода от 
17.05.2021г. – 30.09.2021 година. 

 

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


