
 

ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ДОМАШЕН 

СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ –СЕЛО ГЕОРГИ ДАМЯНОВО 

 
Кметът на Община Георги Дамяново сключи договор с Фонд “Социална закрила” за 

изпълнение на Проект “Модернизиране на кухненско оборудване в Домашен социален 
патронаж – с. Георги Дамяново”. 

През месец март 2021г. Община Георги Дамяново разработи и кандидатства пред Фонд “Социална 
закрила” към Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение по Компонент 
2 

 “Модернизиране на кухненско оборудване в Домашен социален патронаж – с. Георги 
Дамяново”. Проектното предложение бе класирано и одобрено. През месец декември 2021 г. е 
отправена покана до Община Георги Дамяново за финансиране на проекта през 2022 г. Общата 
стойност на проекта е в размер на 31 036,00лв. с включен ДДС, от които 27 311,68 лв. ще се 
финансират от Фонд “Социална закрила” и 3 724,32 лв. е съфинансирането от  бюджета на община 
Георги Дамяново. 

Проектът включва закупуване на оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж – с. 
Георги Дамяново. Планираната продължителност на проекта е 6 месеца, с крайна дата  

30.06.2022 г.  

С реализирането му ще се постигнат следните цели: 

Проектът ще допринесе за постигане на общите цели и приоритети на Фонд „Социална закрила“, 
свързани с осигуряване на помощ и подкрепа, насочена към организиране на ежедневния живот на 
възрастните хора и лицата със специфични потребности, с оглед запазването им по-дълго време в 
тяхната обичайна домашна среда. 

 Подобряване на материалната база и повишаване качеството на социалната услуга Домашен 
социален патронаж в Община Георги Дамяново чрез модернизиране на кухненското оборудване. 

 Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за персонала, приготвящ храната за 
потребителите. 

 Икономия на енергия, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо оборудване.  

Основните дейности на проекта са свързани с провеждане на процедура за избор на изпълнител за 
доставка и монтиране на оборудване и обзавеждане, съгласно Закона за обществени поръчки. 
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