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ОТНОСНО: Кандидатстване на Столична община с проектно предложение
„Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ по
Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж
и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на
чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През месец януари 2021 г. Министерство на труда и социалната политика
публикува утвърдената със Заповед № РД-25-1/12.01.2021 г. на Министъра на труда и
социалната политика Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен
социален патронаж и/или Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална
закрила“ (ФСЗ) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.
Съгласно публикуваните условия за кандидатстване, за финансиране могат да
кандидатстват общини, които управляват домашен социален патронаж или са разкрили
обществена трапезария като местна дейност с решение на Общинския съвет.
Допустими за финансиране са следните дейности:
• закупуване на оборудване/обзавеждане за обществени трапезарии и домашен
социален патронаж;
• строително-монтажни/ремонтни дейности на помещенията за реализиране на
дейностите, които са изпълнили условията на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за
проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Максималният размер за финансиране на проектно предложение е, както следва:
• за реализиране на проекти за оборудване и обзавеждане на материалната база –
съфинансиране от кандидата в размер на 10% от общата стойност на проекта и
финансиране от ФСЗ до 36 000 лв. с ДДС;
• за реализиране на проекти за строително-монтажни работи (СМР) и строителноремонтни работи (СРР) на материалната база – съфинансиране от кандидата в размер на
най-малко 10% от общата стойност на проекта и финансиране от ФСЗ до 50 000 лв. с
ДДС.
Съгласно условията за кандидатстване Столична община (СО) разработи
проектно предложение „Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в
район „Илинден“. Основната цел на проектното предложение е да се реновира и подобри
материалната база на кухнята-майка на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ и
да се приведе в съответствие с всички съвременни стандарти и критерии за предоставяне
на социални услуги, с което ще се повиши качеството на предоставяните услуги и ще се
позволи поддържане на високо ниво на хигиена и противоепидемична защита в процеса
на приготвяне и съхранение на храните.
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Кухнята-майка на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ е разположена на
първия етаж на двуетажна сграда – общинска собственост (АПОС № 658/13.11.2001 г.),
намираща се на ул. „Сава Михайлов” № 57 в ж.к. „Гевгелийски“, район „Илинден“,
построена през 1969 г. Обект на проектното предложение е само първият етаж на
сградата, където е разположена кухнята-майка. Останалата част от сградата се ползва от
Банка за майчина кърма – комплекс за детско хранене. Кухнята-майка в район „Илинден“
е с капацитет за приготвяне на храна за 270 потребители. Към момента в нея се приготвя
храна за 240 потребители от районите: „Сердика“, „Надежда“, „Връбница“, „Нови
Искър“, „Възраждане“, „Красна поляна“ и „Илинден“.
Частта от сградата, в която се помещава кухнята, се състои от следните
помещения: помещение за приготвяне на храната, помещение за извършване на
подготвителни дейности /измиване, нарязване/, помещение за измиване на посудата, в
която се приготвя храната, помещение, в което се мият съдовете за доставяне на храната
до потребителите, подготвителен склад, помещение с хладилна техника и разливно
помещение.
Подовата настилка на помещенията е теракотни плочки, които не са в добро
състояние. По всички стени до кота +2,00 също има положени плочки, а стените над тях
и таваните са боядисани с латекс. По-голямата част от стените са с нарушена повърхност
и мазилката им се рони.
Проектното предложение на СО предвижда извършване на текущ ремонт,
включващ следните дейности: подмяна на подовата настилка в кухненския блок;
полагане на нова винилова облицовка в помещенията на кухненския блок; доставка и
монтаж на LED осветление; ремонт и подмяна на електрическо табло и електрически
контакти; подмяна на санитарен фаянс и др.
Общият индикативен размер на проектното предложение е 59 811,16 лв. с ДДС,
като сумата е разпределена, както следва: 50 000 лв. с ДДС безвъзмездна финансова
помощ (максимално допустимата стойност, отпускана от Фонда) и 9 811,16 лв. с ДДС
собствен принос.
Изготвеното проектно предложение „Реновиране на кухненски блок на ОП
„Социален патронаж“ в район „Илинден“ е в пълно съответствие със Стратегията на
Столична община „Визия за София“ – „Дългосрочна стратегия за развитие на София и
крайградските територии до 2050 г.“ и Стратегията за развитие на социалните услуги в
ОП „Социален патронаж“ 2021-2025 г.
Сред задължително изискуемите документи на етап кандидатстване е представяне
на Решение на общинския съвет, с което да се гарантира, че предназначението на обекта
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на интервенция няма да бъде променяно, няма да бъдат извършвани разпоредителни
сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности, осигурена е
устойчивост по проекта, за период не по-малък от 3 (три) години от срока на
приключване на договора за съвместна дейност между ФСЗ и СО, осигурени са средства
за собствен принос по проекта, с цел всички дейности по проекта да бъдат изпълнени в
цялост, както и че материалната база ще бъде поддържана и съхранявана.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С оглед на гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация, предлагаме Столичният
общински съвет да приеме следното

РЕШЕНИЕ:
1. Дава съгласие Столична община (СО) да кандидатства с проектно предложение
„Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“
(Проекта) по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен
социален патронаж и/или Обществена трапезария“ за финансиране от Фонд
„Социална закрила“ (ФСЗ) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално
подпомагане;
2. В случай, че проектното предложение по т. 1 бъде одобрено от ФСЗ и бъде
сключен Договор за съвместна дейност между СО и ФСЗ, СО поема ангажимент
да осигури необходимия собствен принос по Проекта от бюджета на
бенефициента, в размер до 9 811,16 лв. (девет хиляди осемстотин и единадесет
лева и шестнадесет стотинки) с ДДС, с цел всички дейности по Проекта да бъдат
изпълнени в цялост;
3. При сключване на Договор за съвместна дейност между СО и ФСЗ, СО ще
осигури средства за функциониране на дейностите на услугата за период от 3
(три) години, считано от датата на приключване изпълнението на Договора за
съвместна дейност между СО и ФСЗ;
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4. Гарантира, че няма да бъде променяно предназначението и няма да се извършват
разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените
дейности, за период от 3 (три) години от срока на приключване на Договора за
съвместна дейност между СО и ФСЗ, както и че ще се поддържа и съхранява
материалната база.

Приложения:

Reshenie_proekt_F KSS_kuhnia_Ilinden
SZ_SP.doc
.pdf

С уважение,

X
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
НАПРАВЛЕНИЕ "СДИХУ"

Съгласували чрез АИССО:
Дончо Барбалов – зам.-кмет на СО, направление „Финанси и здравеопазване”: 31.03.2021 г.

Ирина Савина – зам.-кмет на СО, направление „Европейски политики, международна дейност и туризъм “: 31.03.2021 г.

Георги Петраков – директор на дирекция „Европейски политики и програми”: 31.03.2021 г.

Светлана Маслянкова – гл. юрисконсулт в дирекция „Европейски политики и програми“: 31.03.2021 г.
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ДИРЕКТОР НА ОП "СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ "

Изготвил чрез АИССО: Янка Легоманова – главен експерт в дирекция „Европейски политики и програми“: 31.03.2021 г., към
писмо № СОА21-ВК66-1636/2/06.03.2021 г.
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СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 93 77 591, Факс 98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ № _____
на Столичния общински съвет
от _________ 20__ година

ЗА: Кандидатстване на Столична община с проектно предложение „Реновиране на
кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“ по Целева програма
„Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж и/или
Обществена трапезария“, финансирана от Фонд „Социална закрила“ по реда на чл.
27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално подпомагане.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация,

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Дава съгласие Столична община (СО) да кандидатства с проектно предложение
„Реновиране на кухненски блок на ОП „Социален патронаж“ в район „Илинден“
(Проекта) по Целева програма „Подобряване на материалната база на Домашен
социален патронаж и/или Обществена трапезария“ за финансиране от Фонд
„Социална закрила“ (ФСЗ) по реда на чл. 27, ал. 1, т. 2 от Закона за социално
подпомагане;
2. В случай, че проектното предложение по т. 1 бъде одобрено от ФСЗ и бъде
сключен Договор за съвместна дейност между СО и ФСЗ, СО поема ангажимент
да осигури необходимия собствен принос по Проекта от бюджета на
бенефициента, в размер до 9 811,16 лв. (девет хиляди осемстотин и единадесет
лева и шестнадесет стотинки) с ДДС, с цел всички дейности по Проекта да бъдат
изпълнени в цялост;

3. При сключване на Договор за съвместна дейност между СО и ФСЗ, СО ще
осигури средства за функциониране на дейностите на услугата за период от 3
(три) години, считано от датата на приключване изпълнението на Договора за
съвместна дейност между СО и ФСЗ;
4. Гарантира, че няма да бъде променяно предназначението и няма да се извършват
разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените
дейности, за период от 3 (три) години от срока на приключване на Договора за
съвместна дейност между СО и ФСЗ, както и че ще се поддържа и съхранява
материалната база.

Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2020 г., Протокол № ______, точка ___ от дневния ред, по
доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичен общински съвет:
/Елен Герджиков/
Юрист от Администрацията на СО: ___________
/Светлана Маслянкова – гл. юрисконсулт
в дирекция „ЕПП“ – чрез АИССО/30.03.2021 г./

