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 О Б Щ И Н А  К Р И Ч И М
4220 гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3, 

Тел. 03145/22-50, факс 03145/23-51 
e-mail: kmet_krichim@abv.bg

Община Кричим реализира проект: „Модернизация на материалната база на 
Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим – 
„обществена трапезария” и „домашен социален патронаж”. 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

На 30.05.2018 г. между Фонд „Социална закрила” към МТСП и община Кричим бе 
подписан Договор за съвместна дейност № РД04-114 за закупуване на оборудване и 
обзавеждане по проект: „Модернизация на материалната база на Домашен социален 
патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим – „обществена 
трапезария” и „домашен социален патронаж”.

Целта на проекта е да се закупят нови хладилни витрини, електрически печки, 
професионални електро уреди, които се използват в ежедневната работа на персонала. Това 
ще допринесе в значителна степен за повишаване качеството на предоставяните от община 
Кричим социални услуги. 

Проектът е на обща стойност 29 996 лв. с ДДС, като 26 996,40 лв. са от Фонд 
„Социална закрила” и 2 999,60 лв. са собствено финансово участие на община Кричим. 

В изпълнение на заложените по проекта дейности е извършено следното:
Екипа за управление на проекта подготви и проведе процедура за избор на 

изпълнители съгласно изискванията на Фонд „Социална Закрила”. В резултат на 
проведената процедура и след съгласуване на 21.08.2018 г. между Фонд „Социална 
закрила”, община Кричим и Изпълнителите „АБ-ТЕРМ” ООД, „БИС” ООД и „ТОРГО 90” 
ООД са подписани договорите за сътрудничество № РД04-224/21.08.2018 г., РД04-
225/21.08.2018 г. и РД04-226/21.08.2018 г., с предмет: „Доставка и монтиране на оборудване 
и обзавеждане на Домашен социален патронаж - гр. Кричим по проект: „Модернизация на 
материалната база на Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в 
община Кричим - „обществена трапезария” и „домашен социален патронаж” на стойност, 
както следва: 

- Договор № РД04-224/21.08.2018 г. с Изпълнител „АБ-ТЕРМ” ООД, за доставка и 
монтаж на 3 бр. електрически печки и 1 бр. електрическа скара. 

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 14 640,00 лв. 
/четиринадесет хиляди шестстотин и четиридесет лева/ с включен ДДС, платими както 
следва: 

1. Фонд „Социална закрила” заплаща извършената работа на стойност 13 176 лв. 
(тринадесет хиляди сто седемдесет и шест лева) с включен ДДС; 

2. Община Кричим заплаща извършената работа на стойност 1 464 лв. (хиляда 
четиристотин шестдесет и четири лева) с включен ДДС. 

- Договор № РД04-225/21.08.2018 г. с Изпълнител „БИС” ООД, за доставка и монтаж 
на 2 бр. среднотемпературни хладилни витрини и 1 бр. нискотемпературна хладилна 
витрина, 1 бр. картофобелачка и 1 бр. зеленчукорезачка.  

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 7 620 лв., /седем 
хиляди шестстотин и двадесет лева/ с включен ДДС, платими както следва: 

1. Фонд „Социална закрила” заплаща извършената работа на стойност 6 858 лв. 
(шест хиляди осемстотин петдесет и осем лева) с включен ДДС; 
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2. Община Кричим заплаща извършената работа на стойност 762 лв. (седемстотин 
шестдесет и два лева) с включен ДДС. 

- Договор № РД04-226/21.08.2018 г. с Изпълнител „ТОРГО 90” ООД, за доставка и 
монтаж на 1 бр. електронна везна.

Общата стойност на договорените за изпълнение работи възлиза на 360 лв. /триста и 
шестдесет лева/ с включен ДДС и са платими както следва: 

1. Фонд „Социална закрила” заплаща извършената работа на стойност 324 лв. (триста 
двадесет и четири лева) с включен ДДС; 

2. Община Кричим заплаща извършената работа на стойност 36 лв. (тридесет и шест 
лева) с включен ДДС. 

В периода от 18.09.2018 г. – 25.09.2018 г. оборудването бе монтирано в кухнята на 
Домашен социален патронаж гр. Кричим. 

Със Заповед № РД-02-09-374/28.09.2018 г. на Кмета на община Кричим бе назначена 
комисия, която в присъствието на инж. Григор Григоров – представител на Фонд „Социална 
закрила” и представители на Изпълнителите „АБ-ТЕРМ” ООД, „БИС” ООД и „ТОРГО 90” 
ООД по договорите за сътрудничество № РД04-224/21.08.2018 г., РД04-225/21.08.2018 г. и 
РД04-226/21.08.2018 г., с предмет: „Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане на 
Домашен социален патронаж - гр. Кричим по проект: „Модернизация на материалната 
база на Домашен социален патронаж за предоставяне на социални услуги в община Кричим 
- „обществена трапезария” и „домашен социален патронаж” на 01.10.2018 г. и 02.10.2018 
година да приеме доставеното от Изпълнителите оборудване.  

В изпълнение на заповедта на 01.10.2018 г. бяха съставени приемо-предавателни 
протоколи между община Кричим, фонд „Социална закрила” и фирмите изпълнители.  

На 08.10.2018 г. пред сградата на Домашен социален патронаж гр. Кричим беше 
проведена заключителна церемония на която Екипа на проекта запозна присъстващите с 
целта на проекта, дейностите заложени в него, сроковете за изпълнението им. Също така бе 
отчетен приноса на Фонд „Социална закрила”, който е в размер на 20 358 лв. (двадесет 
хиляди триста петдесет и осем лв) и собственото финансово участие на община Кричим в 
размер на 2 262 лв. (две хиляди двеста шестдесет и два лева). 


