ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ
„КУХНЕНСКО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН
ПАТРОНАЖ - МОНТАНА”
КЪМ ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”
Проект „Кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж Монтана” се осъществи на основание Договор за съвместна дейност № РД 04162 / 27.06.2018 г., сключен между Фонд „Социална закрила“ гр. София и Община Монтана
и Договор за сътрудничество № РД 04-260/ 28.09.2018г., сключен между Фонд „Социална
закрила“ като Инвеститор, Община Монтана-Възложител - съинвеститор и „Вива Веритас”
ЕООД, гр. Свиленград – Изпълнител.
1. Целева група по проекта: Хора с увреждания и възрастни лица от Община
Монтана, които ползват социалните услуги на Домашен социален патронаж – гр.
Монтана.
2. Цели на проекта:
• С изпълнение на дейностите по проекта е постигната основната цел: Развитие
и повишаване на качеството на предоставяната социална услуга „Домашен социален
патронаж”, чрез обновяване на материалната база в кухнята, на Домашен социален
патронаж - Община Монтана, като се закупиха, монтирах и въведоха в експлоатация нови
енергийно-ефективни уреди за приготвяне на храна, отговарящи на съвременните
български и европейски стандарти в т.ч.
- конвектомат,
- картофобелачка,
- хладилник
- фризер.
• Осигурени са по-добри, безопасни и здравословни условия на труд за работещите
в кухнята на ДСП;
3. Описание на основните дейности, които Бенефициентът предприе за
постигане на поставените цели:
Всички дейности, които Община Монтана осъществи за постигане на поставените
цели бяха съобразени с «Ръководството за получателите на финансиране от Фонд
“Социална закрила”» и одобрено проектно предложение под наименование “Кухненско
оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Монтана ”.
•
•

•

Сформиране на екип за организация и управление на проекта;
Набиране на оферти на фирми, предлагащи подходящо за кухнята на Домашен
социален патронаж - Монтана съвременно енергийно ефективно кухненско
оборудване, отговарящо на съвременните български и европейски стандарти и
хигиенни норми;
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка,
монтиране и въвеждане в експлоатация на професионално кухненско
оборудване:

Община Монтана проведе процедура за избор на изпълнител в съответствие с
Ръководството за получатели на финансиране от Фонд „Социална закрила“. Комисия,
определена със Заповед на Бенефициента се събра и разгледа постъпилите предложения.

Членовете на комисията подписаха декларации за безпристрастност при провеждане на
процедурата за избор на изпълнител. За своята работа, комисията изготви протокол,
съдържащ окончателно решение.
• Избор на изпълнител и изготвяне на договор;
• Подписване на тристранен договор между Община Монтана, Фонд „Социална
закрила” и избрания изпълнител:
След като беше определен Изпълнител за доставяне на кухненското оборудване,
Община Монтана изпрати цялата документация във Фонд “Социална закрила”. Последва
сключване на тристранен договор, в който са указани ангажиментите на трите страни по
договора за сътрудничество.
• Доставка и монтаж на закупеното кухненско оборудване;
• Информиране и публичност;
• Отчитане на проекта:
4. Постигнати резултати от изпълнението на проекта:
• Подменено е амортизирано кухненско оборудване и е заменено с ново, отговарящо
на всички национални и европейски хигиенни норми;
• Създадени са условия за подобряване дейността на Домашен социален патронаж –
Монтана, чрез повишаване качеството на приготвяне и съхраняване на храната;
• Осигурена е по добра работна среда и по-добри, безопасни и здравословни условия
на труд за работещите в кухнята на ДСП;
5. Обща стойност на проекта по договор за съвместна дейност № РД 04162:27.06.2018 г.: 29 880,00 лв. с ДДС
6. Окончателна стойност на извършените доставки (съгласно Договор за
сътрудничество № РД 04-260 / 28.09.2018 г. ): 29 772,00 лв. с ДДС, както следва:
- Разходи от Фонд “Социална закрила”: 26 794,80 лв. с ДДС;
- Собствения принос на Община Монтана: 2 977,20 лв. с ДДС;

