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Община Първомай e бенефициент по проект „Подновяване и модернизиране на
кухненското оборудване на „Домашен социален патронаж” – гр. Първомай”, Договор РД 047/18.02.2022 г., финансиран от Фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и
социалната политика.
Общият бюджет на проектното предложение е в размер на 41 000,00 лева, с включен ДДС, като
35 998,00 лв. от тях са финансиране от Фонд „Социална закрила”, а 5 002,00 лева са собствени
финансови средства на Община Първомай.
Срокът за изпълнение на проекта е до 30.11.2022 година.
Основната цел на проекта e осигуряване на социална подкрепа на най-уязвимите групи
от населението на Община Първомай с повишаване качеството на социалната услуга
„Домашен социален патронаж” чрез модернизация на професионалното кухненско
оборудване и подобряване качеството на предлаганата услуга.
Подцели на проекта:
 Подобряване на материалната среда на „Домашен социален патронаж – Първомай”;
 Намаляване на технологичното време за приготвяне и обработване на храната;
 Намаляване на режийните разходи, чрез закупуване на съвременно енергоспестяващо
оборудване;
 Предоставяне на качествена и ефективна социална услуга за приготвяне и доставка на
храна за възрастни, самотно живеещи и хора с увреждания;
 Повишаване на интереса и увеличаване на броя на потенциалните ползватели на услугата,
чрез повишаване производителността на персонала, работещ в социалния патронаж;
 Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухнята на
Домашен социален патронаж – гр. Първомай;
 Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат насочени
към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната услуга.
Основните дейности по проекта са:
1. Организация и управление на проекта;
2. Сключване на договори по ЗОП;
3. Доставка и монтаж на оборудване;
4. Информиране и публичност.
С реализацията на проекта ще се осигури благоприятна среда за осъществяване на услугата
„домашен социален патронаж”. Очаква се „Домашен социален патронаж” гр. Първомай да се
превърне в една приятна за работа база, отговаряща на всички европейски хигиенни норми.
След изпълнение на предвидените дейности по проекта услугата ще бъде по-качествена и
ефективна. След подмяна на остарялото кухненско оборудване ще се подобрят условията за
приготвяне и предоставяне на храна и ще се намалят разходите за електроенергия.
С осъществяване на проектните дейности се очаква да се създадат оптимални условия за
функциониране на услугата „Домашен социален патронаж” в гр. Първомай, чрез подобряване на
условията за приготвяне на храната и намаляване разходите за електроенергия. Очаква се
услугата да започне да обхваща и по-голям брой потребители.

