
 

 

Община Върбица стартира изпълнение на  Проект „Закупуване на нов неупотребяван 
лекотоварен автомобил за Домашен социален патронаж, гр.Върбица“съвместно с 
Фонд „Социална закрила” 

На 12.01.2023г. Кметът на Община Върбица инж.Мердин Байрям подписа договор с Фонд 
„Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика за изпълнение 
на проект Проект „Закупуване на нов неупотребяван лекотоварен автомобил за 
Домашен социален патронаж, гр.Върбица“ 

Обща стойност на проекта е 36 000лева, като финансовите средства  отпуснати от Фонд 
„Социална закрила” са в размер на 32 400лeва. Община Върбица участва със собствено 
финансиране в размер на 3 600 лева. 

Основната цел на проекта е повишаване качеството и ефективността на извършваната 
грижа за възрастните хора и тези в неравностойно положение, чрез създаване на 
оптимални условия за функциониране на Домашен социален патронаж гр.Върбица 

Под цели на проектното предложение: 

• Изпълнение на социалната политика на община Върбица и дейностите за 
реализиране на целите заложени в стратегическите документи за развитие на община 
Върбица, насочени към разгръщане и подобряване мрежата от социални услуги в 
общността, предоставяне на качествени социални услуги за различните целеви групи, 
нуждаещи се от социална закрила и социална подкрепа; 

• Подновяване на амортизиран автомобилен парк в Домашен социален патронаж 
гр.Върбица за разнос на „топъл обяд”. 

• Осигуряване на по-добри и безопасни условия на труд за работещите  пряко 
ангажирани   с разнос приготвяната храна от  Домашен социален патронаж гр.Върбица; 

• Пестене на време и разходи при разнос на  приготвяната храна от Домашен 
социален патронаж гр.Върбица ; 

• По-добра рентабилност, ефективност и по-високо качество на услугата,   при 
доставка на „топъл обяд” от Домашен социален патронаж гр.Върбица; 

• Реализиране на икономии на средства от общинския бюджет, които да бъдат 
насочени към други дейности, свързани с повишаване качеството на предоставяната 
услуга. 

 
Основните Целевите групи(кандидати) по които се предоставя топъл обяд са: 



1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и 
самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези 
доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си; 

2. лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 
1от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности 
и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа; 

3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения 
са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни 
увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за 
асистент по механизма лична помощ; 

4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за 
тях е установена нужда от този вид подпомагане; 

5. скитащи и бездомни лица; 

6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от 
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Неполучен топъл обяд, който отговаря на сроковете и условията за съхранение, се 
разпределя на лица от целевите групи, посочени в чл. 4, ал. 1 и 2, чл. 6, ал. 1 от  Наредбата, 
както и на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване. 

В случаите, в които всеки от членовете на едно семейство или домакинство попада в 
някоя от изброените в чл. 6, ал. 1 групи, топъл обяд може да бъде предоставян на всеки 
един от тях. Предоставянето на топъл обяд е допустимо и на непълнолетни деца, когато 
същите попадат в някоя от изброените хипотези на чл. 6 ал. 1 и за тях не е осигурено 
безплатно хранене по друг ред. 

Принадлежността на лицата към основната целева група по чл.6, ал.1 от Наредбата се 
потвърждава от органа по социално подпомагане на местно ниво по реда на глава Трета. 

Дейностите по проекта включват: 

• Сформиране на екип за организация и управление на проекта - Ще бъде формиран 
екип,  който включва ръководител проект, счетоводител, координатор  и технически 
сътрудник, с цел точно, пълно и качествено изпълнение на проекта; 

• Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител за доставка на 
лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж –
Върбица, съгласно изискванията по ЗОП; 

• Набиране на оферти на фирми, предлагащи  лекотоварни автомобили подходящо за 
разнос на храна за нуждите на Домашен социален патронаж; 

• Избор на изпълнител и изготвяне  на договор; 



• Подписване на тристранен договор между община Върбица, фонд „Социална 
закрила” и избрания изпълнител; 

•  Извършване на доставка на лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите 
на Домашен социален патронаж, предвиден  по проекта 

     Предвижда се да бъде закупен  нов неупотребяван лекотоварен автомобил   тип «Ван», 
двигател с работен обем 14000см3, дизел, брой места 1+1,  полезен товар минимум 480кг,  
обем на товарната зона 3.00м3, покритие позволяващо измиване и дезинфекциране- 
желязно и/или PVC покритие позволяващо измиване и дезинфекциране, Гаранция  -
минимум 3 години. 

• Информиране и публичност - Информация за проекта ще бъде публикуване на 
интернет страницата на общината в началото и в края на изпълнение на дейностите по 
проекта; 

• Отчитане на проекта 

Срокът на изпълнение на дейностите по проекта е до 30.07.2023 г. 


