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Технически доклад  по проект:  „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон, които се осъществява с  финансовата 

подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика, съгласно Договор РД04-95/04.07.2017 г. 
   Стр.  1 

 

 

Технически доклад за изпълнение на проект: „Модернизиране на кухненско оборудване и 

обзавеждане на Домашен социален патронаж“ село Антон. 

 

 Проект: „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален 

патронаж“ село Антон, се осъществява с  финансовата подкрепа на Фонд „Социална закрила“ към 

Министерството на труда и социалната политика, съгласно Договор РД04-95/04.07.2017 г., анекс № 

1 от 21.08.2017 г. 

 При реализацията на проектното предложение, Бенефициента изцяло се съобразяваше с 

регламентите на договора, както и с Ръководството за финансиране от Фонд „Социална закрила“    

1. Целева група:   

- Деца и младежи; 

- Възрастни хора 

- Хора с увреждания. 

2.  Цели на проекта 

Общата цел на настоящия проект бе: Повишаване качеството на живот, насърчаване на социалното 

включване чрез модернизиране на оборудването и обзавеждането и подобряване условията в 

„Домашен социален патронаж“ с. Антон 

Специфичните цели на проекта, които Бенефициента бе предвидил при създаването на проекта са: 

 Създаване на условия за усъвършенстване на предлаганите алтернативни социални услуги на 

възрастните лице, лицата с увреждания и учениците. 

 Създаване на условия за интеграция и възстановяване на изгубени социални и двигателни умения и 

навици. 

 Осигуряване на адекватни условия и оборудване, необходими за постигане на максимално качество 

на обслужване по отношение на потребителите. 
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 Реализиране на икономия на средства от републиканския бюджет, които ще се използват за 

повишаване качеството на социалните услуги в Домашен социален патронаж“ с. Антон 

Основните дейности по проекта са свързани със закупуване на оборудване и обзавеждане за 

помещенията на „Домашен социален патронаж“с. Антон, като всички планирани артикули са пряко 

свързани с повишаване качеството на социалната услуга, водят до подобряване условията на живот на 

целевата група и ще се използват единствено за възрастните хора, хора с увреждане, деца и младежи. 

 

3. Описание на основните дейности за постигане на поставените цели  

 

Всички дейности, които Община Антон осъществи за постигането на поставени цели бяха 

съобразени с „Методиката за разпределяне на средства от Фонд „Социална закрила“ и одобреното 

проектно предложение под наименованието: „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане 

на Домашен социален патронаж“ село Антон. 

 

4. Провеждане на процедура за избор на фирма – изпълнител по дейностите: 

 

Община Антон проведе процедура за избор на изпълнител по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП. 

Комисията, определена със заповед на Кмета на Община Антон се събра за да разгледа постъпилите 

проектни предложения. Всички членове на комисията подписаха декларации за безпристрастност при 

провеждане на процедурата за избор на изпълнител. 

За своята работа комисията за оценка на офертите изготви протокол, в които отрази резултатите и 

решението за избраният изпълнител, след което протокола бе утвърден от Кмета на Община Антон. 

 

5. Извършване на дейности по закупуването на кухненско оборудване за „Домашен 

социален патронаж“ село Антон. 
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След като бе определен изпълнителят на дейността, Община Антон изпрати цялата документация 

във Фонд „Социална закрила“. Последва сключване на тристранен договор, където са указани 

ангажиментите на трите страни по договора за сътрудничество.  

Документацията, която Община Антон водеше и систематизираше относно реализацията на 

дейностите е следната; 

 Процедурата и приложените документи във връзка с избор на изпълнител 

 Заповед за определяне на лицата за участие в инвестиционния процес и приемане на 

оборудването; 

 Счетоводни документи доказващи изпълнението на дейността; 

 Снимков материал от хода на изпълнение на проекта; 

 Протокол за приемане-предаване на оборудването; 

 Протокол за монтаж на оборудването; 

 Протокол за инструктажа на персонала, който ще работи със закупеното оборудване; 

 

6. Изготвяне на окончателен отчет за реализацията на проекта: 

 Община Антон в качеството на „Съинвеститор“ осигури собствения принос, както и проследи за 

правилното изпълнение на проекта. След приключване на дейностите по проекта се изготви 

настоящият писмен доклад за изпълнението. 

 

7. Постигнати резултати от изпълнението на проекта: 

Доставено ново технологично оборудване, отговарящо на националните и европейски стандарти в 

областта на общественото хранене. 

- подобрена материална база, отговаряща на хигиенните норми;  

- подобряване на условията на труд в кухненския блок на Домашен социален патронаж;  

- повишено качество на социалните услуги;  

- повишена информираност на общността, на институции и неправителствени организации на 

територията на общината за дейността на фонд „Социална закрила”. 
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8. Вид разход по икономически тип на отчитане – разходи за закупуване на кухненско 

оборудване. Група ДМА, подгрупа Стопански инвентар – кухненско оборудване. 

9. Обща стойност на проекта – 29 415,00 лв. 

 

 

10. Окончателна стойност на извършените доставки (съгласно Договор за сътрудничество № 

РД04-95/04.07.2017 г., анекс № 1 от 21.08.2017 г. – 27 211,20 лв. 

 

11. Стойност по фактура за извършените разходи от Фонд „Социална закрила“ – 24 490,08 

лв. 

 

12. Стойност по фактура за собственият принос – 2 721,12 лв.  

 При осъществяването на проекта, Община Антон изпълни предмета на договора в срок, 

осъществи дейността добросъвестно с цел постигане на максимално добри резултати. 
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