Формуляр за кандидатстване
1. Основни данни
Оперативна програма

Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Приоритетни оси

3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19

Наименование на процедура

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“

Код на процедура

BG05FMOP001-5.001

Наименование на проектно предложение

„Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“- Столична община“

Срок на изпълнение, месеци

4

Наименование на проектно предложение на
английски език

"Social support by delivery of warm lunch on the territory of Sofia Municipality - Krasno Selo District"

Местонахождение (Място на изпълнение на проекта) Държава
Държава/EC 1

България

ДДС е допустим разход по проекта

Да

Вид на проекта

Друго

Проектът е съвместен план за действие

Не Проектът използва финансови инструменти

Не

Проектът включва подкрепа от Инициатива за
младежка заетост

Не Проектът подлежи на режим на държавна помощ

Не

Проектът подлежи на режим на минимални
помощи

Не Проектът включва публично-частно партньорство

Не

Кратко описание на проектното предложение

Изпълнението на проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“ - Столична община“ е в помощ на най-уязвимите, застрашени или пряко засегнати от
настоящата извънредна ситуация лица, живеещи на територията на посочения столичен район. Проектът е своеобразен отговор на реалната, належаща потребност от социална
подкрепа и хуманно отношение към идентифицирани нуждаещи се лица. Благодарение на заложените дейности във всеки работен ден от посочения период се осигурява питателна,
здравословна и топла храна на лицата в нужда, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Реализацията му надгражда социалната политика на района в подкрепа на
живеещите в лишение, изпаднали в затруднено положение и в риск от социално изключване, слоеве от населението. Заложената поредица от устойчиви целенасочени активности ще
подпомогне лицата в нужда чрез осигуряване на достъп до необходимите им, животоспасяващи социални услуги в домашна среда. Топлият обяд се предоставя безплатно, в
индивидуални опаковки до домовете на следните идентифицирани групи потребители:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или
налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят
основните си жизнени потребности.
Изпълнението на всички взаимообвързани проектни дейности има за цел да удовлетвори в най-висока степен посочената жизненоважна човешка потребност.

Кратко описание на проектното предложение на
английски език

The implementation of the project "Social support with a free warm lunch in "Krasno Selo district Sofia Municipality" helps the most vulnerable and endangered or directly affected by the current
emergency situation, living in the metropolitan area. The project is a response to the real current need of social support and human behavior of the identified groups.

Thanks to the activities conducted during every work day of the given period, healthy, warm and nutritious food is provided to those in need to help them overcome the lack of basic resources. The
realization of the project builds up the social politics of the district in regards to people living in poverty and in risk of social alienation. The upcoming sequence of continual and sustainable
activities will support those in need by providing access to the necessary live-saving social services in the environment of their home. The warm lunch is provided for free in individual packages to
the homes of following identified groups of consumers:
1. Individuals without income or with low income below the poverty line - people in difficulty due to the deteriorating economical situation in the country, people who, due to their age or presents
disabilities, are at higher risk of infection and could undergo a severe COVID-19 infection.
2. Individuals under quarantine - without income or with low income below the poverty line and have no relatives who can support them.
3. Individuals who receive social support but are in need of additional support in the circumstances of the emergency situation caused by the pandemic. These people are unable to provide the basic
needs necessary for living by themselves.
The implementation of all the interconnected project activities is aimed to satisfy the given vital human necessities to the highest extent.
Общата цел на настоящото проектно предложение кореспондира пряко с общата цел на операцията „3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“, а именно намаляване
на броя на живеещите в бедност, чрез осигуряване на храна за хората, засегнати в най-висока степен от пандемията COVID-19 и последиците от нея.
Проектът е насочен към подобряване достъпа до социални услуги за най-уязвимите групиот населението на територията на район „Красно село“-СО, за които осигуряването на храна е
затруднено или невъзможно в безпрецедентната ситуация, породена от световната пандемия COVID-19. В резултат от неговото изпълнение ще бъде предоставена подкрепа на
идентифицираните целеви групи чрез осигуряване на един от най-важните за съществуването им ресурс – прясна, питателна и здравословна топла храна.

Цел/и на проектното предложение

Конкретните цели на проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“- Столична община“ са следните:
• Приготвяне на топъл обяд за уязвими граждани на територията на район „Красно село“-СО, които поради бедност и продължителна социална изолация, в условията на криза,
произтичаща от разпространението на COVID-19 са в затруднение да осигурят сами прехраната си.
• Доставка на топлия обяд до дома на уязвимите граждани на територията на район „Красно село“-СО.
• Допълване и разширяване на мерките за преодоляване на последиците от кризата с фокус върху най-нуждаещите се лица.
Настоящият проект обхваща следните целеви групи:
1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или
налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.
2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят
основните си жизнени потребности.

2. Данни за кандидата
Пълно наименование

Столична община, район "Красно село"

Пълно наименование на английски език

Krasno selo Disttrict Sofia Municipality

Номер

ЕИК:

Тип на организацията

Държавна администрация

Вид организация

Общинска администрация

Публично правна
Категория/статус на предприятието

Неприложимо

Код на организацията по КИД 2008

0 НЕПРИЛОЖИМО

Код на проекта по КИД 2008

0 НЕПРИЛОЖИМО

Седалище
Държава

България

Населено място

гр. София

Адрес на управление
Пощенски код

1612

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

гр. София, бул. Цар Борис III № 124

Адрес за кореспонденция
Държава

България

Населено място

гр. София

Пощенски код

1612

Улица (ж.к., кв., №, бл., вх., ет., ап.)

гр. София, бул. Цар Борис III № 124

Е-mail
Телефонен номер 1
Телефонен номер 2
Номер на факс
Имена на лицето, представляващо организацията
Лице за контакти
Тел. на лицето за контакти
E-mail на лицето за контакти
Допълнително описание

3. Данни за партньори
4. Финансова информация – кодове по измерения
Измерение

Стойност

1. Област на интервенция

124 Не се прилага

2. Форма на финансиране

01 Безвъзмездни средства

Измерение

Стойност

3. Вид на територията

07 Не се прилага

4. Механизми за териториално изпълнение

07 Не се прилага

5. Тематична цел (ЕФРР и Кохезионен фонд)

12 Не се прилага (само техническа помощ)

6. Вторична тема на ЕСФ

08 Не се прилага

7. Икономическа дейност

25 Не се прилага

5. Бюджет (в лева)
Описание на конкретния разход

Кодове по измерения

БФП

СФ

Стойност/
Сума

I. ЗАКУПУВАНЕ НА ХРАНИ
1. Разход за единица продукт - топъл обяд
1.1. Разход за единица продукт - топъл обяд ( фонд: ФЕПНЛ , режим на финансиране: Неприложимо , допустим)

54 675.00 0.00

54 675.00

2 733.75 0.00

2 733.75

II. AДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ И РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ
2. Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1
2.1.

Административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните, определени като единна ставка в размер на 5 на сто от разходите
по т.1

III. РАЗХОДИ ЗА СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ
3. Разходи за съпътстващи мерки, предприети и декларирани от партньорските организации, които доставят храните на най-нуждаещите се лица, под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от
разходите по т.1
3.1. Разходи за съпътстващи мерки под формата на единна ставка в размер на 5 на сто от разходите по т.1

2 733.75 0.00

2 733.75

6. Финансова информация – източници на финансиране (в лева)
Наименование

Стойност

Искано финансиране (Безвъзмездна финансова помощ)
- в т.ч. кръстосано финансиране
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства от бюджетни предприятия)

60 142.500.00

0.00

Наименование

Стойност

вкл. финансиране от:
- ЕИБ
- ЕБВР
- СБ
- Други МФИ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- Други
Съфинансиране от бенефициента/партньорите (средства, които не са от бюджетни предприятия)

0.00

вкл. финансиране от:
- ЕИБ
- ЕБВР
- СБ
- Други МФИ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

- Други
Общо съфинансиране
Общо допустими разходи
Общо допустими разходи (публично финансиране)
Съотношение Безвъзмездна финансова помощ към Общо допустими разходи

0.00
60 142.50
0.00
100.00 %

Очаквани приходи от проекта

0.00

Недопустими разходи, необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо)

0.00

вкл. финансиране от:

0.00

Наименование

Стойност

- ЕИБ

0.00
0.00
0.00
0.00

- ЕБВР
- СБ
- Други МФИ
- Други
Обща стойност на проектното предложение

60 142.50

7. План за изпълнение / Дейности по проекта
Организация отговорна за изпълнението на дейността

Столична община, район „Красно село“

Дейност
Дейност 1 „Определяне на целевите групи“

Описание
Условията за кандидатстване по настоящата операция предоставят възможност посочената дейност да стартира преди сключването на договора за безвъзмездна финансова помощ и да се изпълнява през целия период на изпълнение на проекта. В
съответствие с основните принципи на Европейския стълб на социалните права, операцията е планирана в отговор на пандемията от COVID-19 в страната и осигурява подкрепа за задоволяване на базовата нужда от храна на лицата, които в найвисока степен се нуждаят от социална закрила към настоящия момент.
При идентифициране на нуждаещите се лица - целева група по операцията - се използва модифицирана версия на прилагания подход по оперативната програма до момента, чиято цел е да отговори в най-пълна степен на настоящите им нужди,
отразявайки обективната пандемична ситуация.
В съответствие с целите на операцията, целевите групи, включени в настоящия проект са следните:
- лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (369 лв./месец) - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и
неблагоприятно протичане на инфекцията;
- лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност (369 лв./месец) и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
- лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
За идентифициране на конкретните потребители от посочените целеви групи се използват всички възможни законово приемливи начини и средства, в това число: писмени и устни заявки и сигнали от граждани, отворена телефонна линия,
информация от доставчици на социални услуги и институции и т.н. Подборът на допустимите конкретни потребители се извършва по максимално открит (прозрачен) начин и ред – въз основа на следните меродавни критерии: истинност,
обективност, справедливост, равнопоставеност, безпристрастност, поверителност и приоритетност. Всички предприети действия в тази връзка са съобразени с настоящата епидемична ситуация, проследими и надлежно документирани – в
съответствие с желанието за постигане крайната цел на самия подбор: с предоставената услуга да бъдат обхванати най-нуждаещите се и засегнати в най-висока степен от настоящото положение лица.
За тяхното конкретно идентифициране се извършват следните относително обособени взаимосвързани процедури:
1. информиране на потенциалните потребители;
2. набиране на заявления, сигнали и предложения;
3. оценка за допустимост на кандидатите за получаване на предоставяните услуги и изготвяне на списък от идентифицирани лица;
4. изпращане на изготвения списък от идентифицирани лица (заедно с приложенията към него) за одобрение на Дирекция „Социално подпомагане“-Красно село (ДСП-КС) и окончателен подбор на потребителите (когато е необходимо и приложимо

според утвърдена за целта Методика).
Към момента на изготвяне на настоящото проектно предложение в район „Красно село“-СО (РКС) са постъпили и разгледани повече от 250 заявления на кандидат-потребители за включване в предоставяните социални услуги. След преглед, оценка
за допустимост и преценка на техните действителни желания и нужди е определен индикативен брой от 250 представители на целевите групи. Одобрените потребители ще получават предоставяната услуга „топъл обяд“ във всеки работен ден от
посочения период. При необходимост, те своевременно ще получат и адекватни съпътстващи услуги под формата на мерки за преодоляване на кризисната ситуация.
Дейността стартира на 20 декември 2020 г., продължава през целия период на изпълнение на проекта и се очаква да приключи на 27 април 2021 г. (обявената крайна дата за реализация на проекта).

Начин на изпълнение
1. Информирането на потребителите за настоящата процедура се осъществява по няколко канала (за да достигне до максимален брой аудитория и да обхване максимален брой нуждаещи се лица) и включва:
- предоставяне на максимално открита публична информация по проекта;
- осигуряване на равнопоставен достъп до предоставяните социални услуги за посочените целеви групи.
При обявяване на настоящата процедура, РКС доставя храна на около 200 потребители по предходно одобрен проект в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“, финансирана от националния
бюджет – с продължителност до 31.12.2020 г.
С оглед осигуряване на непрекъснатост на предоставяните услуги, избягване на възможните здравни рискове и за улеснение на нуждаещите се лица, до домовете на потребителите е доставен необходимия комплект от нови документи, заедно с
подробна информация за тяхното попълване. В допълнение, на официалната е-страница и в профилите в социалните мрежи на РКС е публикувана информация за новите възможности и условия, при които се предоставя услугата.
2. Основната част от подадените заявления са събрани до 31.12.2020 г. (едновременно с доставка на топъл обяд по предходния проект). Част от тях са депозирани и лично от кандидат-потребителите в сградата на РКС.
Изключение съществува единствено за лицата, поставени под карантина, които могат да заявяват желанието си за получаване на топъл обяд в устна/писмена форма, чрез отправяне на искане до РКС, съобразно създадените канали за набиране на
кандидати (телефонна линия и електронна поща).
3. Оценката за допустимост на постъпилите заявления се осъществява съгласно утвърдена за целта Методика, в която са определени ясни и проследими правила за подбор на конкретните потребители.
РКС изготвя и поддържа изрядна документация относно проведения подбор на потребители – заповед за назначаване на ръководен екип с правомощия на комисия за подбор на потребители, механизъм за неговото извършване, протоколи от
извършения подбор и договори, сключени с потребителите за предоставяне на топъл обяд.
Във всички специфични случаи, налагащи предоставянето на топъл обяд извън гореописания механизъм, РКС осигурява възможност за служебно изготвяне на документите, необходими за включването на нуждаещото се лице в проекта. Причините,
налагащи служебно изготвяне на документите се описват в протокол на комисията за извършен подбор на потребителя в зависимост от неговата специфика.
4. Съгласно условията на процедурата, всички идентифицирани от РКС лица подлежат на потвърждаване за допустимост от ДСП-КС. За да бъде изпълнено това условие, РКС изпраща изготвения списък, заедно с подадените заявления и декларации
за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация, попълнени от кандидат-потребителите и всички пълнолетни членове от техните семейства. Ако е необходимо, след направената проверка се извършва окончателен подбор на
потребителите, с който се определят одобрените и резервни потребители.

Резултат
Резултат
Създадена предпоставка за успешно изпълнение на социалната услуга чрез:
- Предоставяне на информация до широката общественост и заинтересованите лица за условията и възможността за получаване на социалните услуги по проекта;
- Събрани документи на поне 250 лица - заявления и декларации съгласно изискванията на Оперативната програма;
- Съставен списък от идентифицирани нуждаещи се лица, след разглеждане и оценка на постъпилите заявления съгласно утвърдената Методика;
- Потвърдени потребители от ДПС-КС, след извършена проверка за допустимост на кандидатите, подали заявления и декларации към тях;
- Определена целева група с включени 250 крайно нуждаещи се от предоставяните услуги лица, отговарящи на изискванията на програмата.

Месец за стартиране на дейността

1

Продължителност на дейността (месеци)

4

Стойност

0.00

Организация отговорна за изпълнението на дейността
Дейност

Столична община, район „Красно село“

Дейност 2 „Приготвяне на топъл обяд“

Описание
В резултат от извършваната дейност се приготвя подходящ по количество и качество пакетиран топъл обяд за 250 крайно нуждаещи се лица в продължение на 81 работни дни от посочения период - представляващ жизненоважна предпоставка за
тяхното оцеляване.
Прясната, здравословна и питателна топла храна, предмет на настоящия проект, се приготвя в деня на нейната доставка до съответните потребители, в съответствие с одобрено от район „Красно село“-СО ежедневно и седмично меню.
Ежедневното меню включва: супа (300 мл), основно ястие (300 г), хляб (150 г) и поне веднъж седмично десерт (100-150 г), а седмичното - разнообразни видове ястия, приготвени от различни, достъпни в сезона, продукти.
За приготвянето им се използват рецепти за приготвяне на ястия, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене, между които е и „Сборник рецепти за заведения за обществено хранене“ на издателство „Техника“, издание 2010
г. /Приложение 14 към настоящото Ръководство/ или съотносими към тях варианти. Използването на различни от посочените рецепти (в това число и относно вложени видове хранителни продукти и/или количества) е допустимо, само ако те са
изготвени от наето лице в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за храните и са утвърдени от район „Красно село“-СО.
Приготвената храна се опакова в индивидуални опаковки за еднократна употреба, предназначени за всеки конкретен потребител, в отделно обособено помещение от мястото за нейното приготвяне.
Предоставяната здравословна, качествена и разнообразна храна се приготвя с използване на безопасни добри работни практики и технологии в условията на настоящата пандемия, при стриктно спазване на всички меродавни санитарно-хигиенни
правила и изисквания и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните, нормативната уредба по прилагането им и относимото законодателството на европейската общност в същата област. При реализирането на
дейността се изпълняват стриктно и всички изисквания на Закона за храните по отношение на пакетирането и транспортирането на храни.
Месечното разпределение на общия брой от 81 работни дни за изпълнение на дейността в посочения период е следното:
- м. януари 2021 г. - 20 работни дни;
- м. февруари 2021 г. - 20 работни дни;
- м. март 2021 г. - 22 работни дни;
- м. април 2021 г. - 19 работни дни (до 27 април).
Общият размер на необходимите финансови средства за извършване на дейността през посочения период възлиза на 57 408,75 лв. (с ДДС), 54 675 лв. от които се разходват за приготвяне на индивидуални порции топъл обяд с единична стойност от
2,70 лв. за 250 потребители в продължение на 81 работни дни (2,70 лв./порция х 250 потребители х 81 работни дни), а останалите 2 733,75 лв. (представляващи допустими допълнителни разходи в размер на 5 % от предходната сума) - служат за
покриване на направените разноски за администриране на договора, съхраняване на храната, режийни, консумативи и материали (вкл. защитни материали и средства за дезинфекция).
Общият размер на необходимите финансови средства за извършване на целокупната дейност през посочения период възлиза на 57 408,75 лв. (с ДДС), 54 675 лв. от които се разходват за приготвяне на индивидуални порции топъл обяд с единична
стойност от 2,70 лв. за 250 потребители в продължение на 81 работни дни (2,70 лв./порция х 250 потребители х 81 работни дни), а останалите 2 733,75 лв. (представляващи допустими допълнителни разходи в размер на 5 % от предходната сума) служат за покриване на направените разноски за администриране на договора, съхраняване на храната, режийни, консумативи и материали (вкл. защитни материали и средства за дезинфекция) в същата връзка. По изрична препоръка на оценителната
комисия обаче в графата „стойност“ на настоящата дейност е посочена само сумата от 54 675 лв. - необходима за приготвяне на индивидуални порции топъл обяд. Останалите необходими разходи са посочени в Дейност 3.
Видовете ястия, включени в ежедневните и седмични менюта, се приготвят от подходящи за целта разнообразни сезонни продукти, способни да осигурят в максимална степен здравословно и балансирано хранене на потребителите.
Към менютата се прилага информация за съдържанието на алергените, съобразно Регламент №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за информираност на потребителя относно състава на храните, изготвена от наето лице в съответствие с
разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за храните.
Дейността стартира на 04 януари 2021 г., продължава през целия период на изпълнение на проекта и се очаква да приключи на 27 април 2021 г. (обявената крайна дата за реализация на проекта).

Начин на изпълнение
Изпълнението на дейността включва следните относително обособени взаимосвързани процедури:
- закупуване и доставка на хранителни продукти;
- съхраняване на закупените хранителни продукти;
- първоначална обработка на закупените хранителни продукти;
- приготвяне на прясна, здравословна и питателна топла храна;
- пакетиране на приготвената храна в индивидуални порции за подбраните конкретни потребители;
- доставка на индивидуални порции от пакетирана храна до район „Красно село“-СО;
- управление на получените в резултат от извършваната дейност отпадъци.
Те се изпълняват от външен Изпълнител, избран по реда на чл. 20, ал. 4, т. 2 от ЗОП – ……….., въз основа на сключен договор с район „Красно село“-СО с рег. № ………… и предмет: приготвяне на индивидуални порции пакетиран топъл обяд с
доставка до район „Красно село“-СО.

Храната се приготвя и пакетира в обект „Ресторант-кетъринг“ с адм. адрес: гр. София 1612, бул. „Цар Борис III“ № 124, за който е издадено Удостоверение за регистрация с рег. № ……. от МЗХ-БАБХ-ОДБХ. Между район „Красно село“-СО и
избраният Изпълнител е налице предходно сключен договор за наем на обекта с рег. № ……….. и продължителност до ………..
Наетият обект се състои от кухненски блок, складови помещения, коридори, входно преддверие и вход за зареждане на обекта.
Избраният изпълнител ……….. разполага с необходимото кухненско оборудване и човешки ресурс за успешното осъществяване на дейността по приготвяне и пакетиране на топъл обяд.
Определянето на видовете ястия, които се предоставят на крайните потребители и хранителните продукти, които се влагат за приготвянето им е отговорност на район „Красно село“-СО.
Получаването на топъл обяд от всеки потребител се основава на предварително подписан Договор между него и район „Красно село“-СО /приложение 24/, предхождащ включването му в предоставяните услуги. То се удостоверява по един от
следните допустими начини:
- с полагане на подпис в специално изготвен за целта списък /Приложение 21/;
- с полагане на подпис в Дневник на потребителя /Приложение 23/;
- с Декларация от представляващия район „Красно село“-СО или от упълномощено от него лице с потвърждаване на предоставената за месеца подкрепа и отразен период на нейното предоставяне.

Резултат
Приготвени 250 индивидуални порции пакетиран в опаковки за еднократна употреба топъл обяд във всеки работен ден от периода на изпълнение на проекта (общо 81 работни дни), осигуряващ здравословно и балансирано хранене за потребителите
на предоставяната услуга, при спазване на всички меродавни санитарно-хигиенни правила, изисквания и противоепидемични мерки.

Месец за стартиране на дейността

1

Продължителност на дейността (месеци)

4

Стойност

57 408.75 54 675.00

Организация отговорна за изпълнението на дейността

Столична община, район „Красно село“

Дейност
Дейност 3 „Предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите“

Описание
Дейността е от ключово значение за успешното изпълнение на проекта, предвид усложнената епидемична обстановка и профила на обслужваните целеви групи.
Поради тази причина, район „Красно село“-СО предпочита да доставя приготвените индивидуални порции пакетирана топла храна до домовете на потребителите през целия период на изпълнение на проекта. Само по изключение, предоставяната
услуга може да бъде получена на място в сградата на район „Красно село“-СО от потребителите на проекта или изрично упълномощени от тях лица - при наличие на затруднения и/или други особени обстоятелства, възпрепятстващи срочната й
доставка в домашна среда.
Предоставянето на посочената социална услуга в домашна среда ще подпомогне удовлетворяването на належащи базисни здравно-физиологични, психологически и финансово-икономически нужди на потребителите, като предотврати нежеланите им
контакти с лица от общността извън дома. По-голямата част от тях са възрастни хора и лица с увреждания, които срещат затруднения в придвижването. Затова - от една страна, доставката на топлия обяд до домовете им значително улеснява тяхното
ежедневие, а от друга - представлява надеждна мярка за защита от заразяване с COVID-19 на най-уязвимите групи от населението, потребители по проекта. От трета страна, това е вид своевременна превенция от разпространение на COVID-19 и в
обществото като цяло.
Доставката на топлия обяд до домовете на подбраните конкретни потребители се извършва системно и организирано от доставчици на социални услуги по ОП „Човешки ресурси“ 2014-2020, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания - Компонент 3“ (или „Патронажна грижа+“), собствен ресурс от служители и доброволно участие на трети външни лица - с помощта на 3 бр. лекотоварни автомобила, собственост на район „Красно село“-СО, които притежават
Удостоверения за превозване на суровини и храни, издадени от ОДБХ, София.
Извършваната дейност се осъществява внимателно и предпазливо, при пълно спазване на всички меродавни санитарно-хигиенни правила и норми, безусловно съблюдаване на установените противоепидемични мерки и свързаните с тях допълнителни
изисквания, максимално съобразяване с настоящата епидемична обстановка и ефективна грижа за безопасността и здравето на всички участници и потребители.
Всички участници в проекта (вкл. доставчици на хранителни продукти, специално подбран за целта професионално обучен кухненски персонал и всички доставчици на топла храна до съответните домове), ще бъдат оборудвани с подходящи
предпазни облекла и средства за отговорно и безопасно изпълнение на възложените им служебни задължения – с оглед осъществяване на своевременна превенция на нежелани замърсители и микроорганизми в храната.
По идентичен на описания начин, в периода от 18.05.2020 г. до 31.12.2020 г. район „Красно село“-СО е доставял редовно в продължение на 158 работни дни топъл обяд до домовете на повече от 200 потребители на одобрен проект по Целева програма
„Топъл обяд в условията на извънредна ситуация -2020 г.“. Липсата на проблеми и/или нарушения за целия период на неговото изпълнение дава увереност, че и настоящата дейност ще бъде организирана и изпълнена успешно.

По същия, вече утвърден и работещ механизъм, се осъществява доставката на приготвена храна до домовете на потребителите и в периода от 04.01.2021 г. до настоящия момент.
Въпреки гореизложеното, по изрична препоръка на оценителната комисия в графата „стойност“ на настоящата дейност е посочена сумата от 2 733,75 лв. (представляваща допустими допълнителни разходи в размер на 5 % от посочената сума за
извършване на предходната Дейност 2) - която ще послужи за покриване на направените разходи за администриране на договора, съхраняване на храната, режийни, консумативи и материали (вкл. защитни материали и средства за дезинфекция).
Дейността стартира на 04 януари 2021 г., продължава през целия период на изпълнение на проекта и се очаква да приключи на 27 април 2021 г. (обявената крайна дата за реализация на проекта).

Начин на изпълнение
Топлият обяд се доставя до домовете на потребителите от добре обучен, квалифициран и добросъвестен персонал с проверен положителен здравен статус - с помощта на транспортни средства, собственост на район „Красно село“-СО, които напълно
отговорят на изискванията на БАБХ за транспортиране на хранителни продукти. Доставката на топлия обяд се извършва по предварителна заявка, във всеки работен ден от посочения период, по график във времевия интервал от 10:30 до 14:30 часа.
Район „Красно село“-СО разполага със специални защитни облекла и предпазни средства, благодарение на които приготвената храна се доставя до домовете на потребителите при изключителни мерки за сигурност с оглед ограничаване на
разпространението на COVID-19. Доставките на храна до лица, поставени под карантина от COVID-19, се осъществяват с помощта на специално защитно облекло, съгласно всички утвърдени стандарти.
При извършването на дейността стриктно се спазват всички противоепидемични и санитарно-хигиенни изисквания, с цел ограничаване на разпространението на COVID-19.

Резултат
- Доставен питателен, здравословен и разнообразен топъл обяд до домовете на всички потребители по проекта във времевия интервал от 10:30 до 14:30 часа в продължение на 81 работни дни от посочения период;
- Облекчаване ежедневието на възрастните хора, лицата с увреждания и карантинираните лица;
- Защита на потребителите от заразяване с COVID-19;
- Защита на обществения интерес и ограничаване разпространението на COVID-19 на територията на район „Красно село“-СО и цялата Столична община.

Месец за стартиране на дейността

1

Продължителност на дейността (месеци)

4

Стойност

0.00 2 733,75

Организация отговорна за изпълнението на дейността

Столична община, район „Красно село"

Дейност
Дейност 4 „Реализиране на съпътстващи мерки“

Описание
Материалната помощ се реализира успоредно с мерките за социално приобщаване, като насочване и подкрепа за излизане от бедността на уязвимите лица чрез развиване на силните им страни и поощряване на тяхната самостоятелност.
Подкрепящите дейности включват помощни и консултантски услуги за подобряване на достъпа на потребителите до основните обществени услуги в областта на жилищното настаняване, социалното благосъстояние, здравеопазването, образованието
и заетостта.
Право за ползване на съпътстващи мерки има всеки потребител на топъл обяд. При преценка на необходимостта от съпътстваща мярка за всеки конкретен потребител не се проявява дискриминация по отношение на възраст, пол, вероизповедание,
семейно положение, убеждения, умствени и физически затруднения или по какъвто и да е друг признак. На потребителите се предоставя възможност за активно участие при вземането на решения по всички въпроси, касаещи техния живот.
Съпътстващите мерки, допълващи предоставянето на топъл обяд се изразяват в индивидуално консултиране и съдействие на потребителите по проекта, съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди относно:
- възможностите за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на района, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
- ползването на административни общински услуги;
- осигуряването на временен подслон на бездомните лица;
- подпомагането на достъпа до здравни и образователни услуги;
- оказването на емоционална и психологическа подкрепа и грижи;
- управлението на семейния бюджет;
- здравословното и балансирано хранене и природосъобразен начин на живот;

- изискванията, свързани с въведените противоепидемични мерки и т.н.;
- други форми на индивидуална подкрепа, съдействие и/или консултиране, реализирани в отговор на конкретно установени нужди и проблеми на представителите на целевите групи с цел преодоляване на последствията от продължителната социална
изолация.
Прилагането на съпътстващите мерки е насочено към постигане на определени резултати, които се проследяват и отчитат от екипа на проекта, съгласно дадените насоки в Методическо указание за предоставяне и отчитане на съпътстващи мерки по
процедурата /Приложение 17/.
Дейността стартира на 04 януари 2021 г., продължава през целия период на изпълнение на проекта и се очаква да приключи на 27 април 2021 г. (обявената крайна дата за реализация на проекта).

Начин на изпълнение
Съпътстващите мерки се предоставят от експертите по проекта, които комуникират по подходящ начин с нуждаещите се лица и различните, подпомагащи ги, институции, структури и звена за да осигурят двупосочния поток на необходимата
информация.
Отчитането на изпълнението на съпътстващи мерки се осъществява на база представянето на следните документи:
- протоколи, доклади от проведени консултации, снимков материал и друга релевантна информация;
- информационни материали;
- насоки за балансиран режим на хранене и т.н.;
- формуляри за обратна връзка /Приложение 3 от Методиката/ и/или Дневници на потребителя /Приложение 23 от Методиката/ в частта, касаеща получените съпътстващи мерки;
- други релевантни документи, изготвени от Район „Красно село“-СО;
- справка за предоставени съпътстващи мерки за периода на отчета /Приложение 18/.

Резултат
Предоставени адекватни съпътстващи мерки, изразяващи се в оказване на подкрепа на всеки нуждаещ се потребител чрез дейности, допринасящи за социалното му приобщаване.

Месец за стартиране на дейността

1

Продължителност на дейността (месеци)

4

Стойност

2 733.75
Месеци

Дейност

1

2

3

4

1

Дейност 1 „Определяне на целевите групи“

X

X

X

X

2

Дейност 2 „Приготвяне на топъл обяд“

X

X

X

X

3

Дейност 3 „Предоставяне на топъл обяд до домовете на потребителите“

X

X

X

X

4

Дейност 4 „Реализиране на съпътстващи мерки“

X

X

X

X

8. Индикатори
Наименование

Лица

Вид индикатор

Индивидуален за процедура

Тенденция

Неприложимо

Тип

Резултат

Мярка

Брой

Отчитане с натрупване

Неприложимо

Целева стойност с натрупване

Неприложимо

Базова стойност общо

0.00

Целева стойност общо

250.00

Източник на информация
Отчетни документи по проекта, попълнени дневници на потребителите; Бенефициент;

9. Екип
Име по документ за самоличност
Позиция по проекта

Ръководител на проекта

Квалификация и отговорности
……. притежава опит като Ръководител на проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“ - Столична община“, реализиран успешно в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация
2020“,финансирана от националния бюджет въз основа на Договор с рег. № ФС01-0546/29.04.2020 г. с АСП (с индикативен брой от 200 потребители) – изпълняван в периода от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г.
Ръководителят на проекта осъществява дейности, свързани с цялостното ръководство и контрол на неговото изпълнение в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, между които:
- проследява целесъобразното, законосъобразно, административно, техническо и финансово изпълнение на проекта /в това число: взема участие при организирането и контрола върху спазването на процедурите за избор на изпълнители и доставчици,
контролира изпълнението на дейностите по публичност и информиране, контролира финансовото управление на проекта, следи за правилното разходване на финансовите средства в рамките на предвидения бюджет по съответните пера, комуникира
със заинтересованите страни по реализацията и отчитането на проекта, утвърждава всички документи по изпълнението на проекта, техническите и финансовите отчети, анализира и оценява изпълнението на дейностите по проекта и предприема
корективни действия в случай на необходимост/;
- организира и контролира цялостната дейност на екипа за управление на проекта и работи в тясно сътрудничество с членовете му /в това число: разпределя задачите и отговорности между отделните експерти и контролира изпълнението на плана за
реализация на дейностите по проекта/;
- сравнява постигнатите резултати с планираните такива и с индикаторите за успех на проекта;
- проследява изразходването на средствата по проекта да се извършва в съответствие с проектния бюджет;
- определя методи за документиране и архивиране на проектната документация;
- събира, обобщава и съхранява документи, удостоверяващи изпълнението на съответните дейности;
- извършва контрол по спазване на календарния график за изпълнение на проекта;
- изготвя писма, договори, кореспонденция, отчети;
- поддържа контакти с представители на Управляващия орган;
- изготвя технически окончателен отчет на български език;
- съдейства при подготовката на финансов заключителен отчет на български език;
- съдейства при изготвянето на искания за окончателни плащания;
- извършва вътрешен мониторинг и контрол.
Отделно от гореизложеното, Ръководителят на проекта, заедно с останалите две длъжностни лица от управленския екип, участва като Председател в работата на оправомощена Комисия за осъществяване на проверка за допустимост на кандидатпотребители и подбор на допустимите потребители (когато е необходимо и приложимо според утвърдена за целта Методика), които обсъждат и вземат мотивирани решения с пълен консенсус по всеки отделен казус в качеството си на равноправни

членове от специално създаден за нуждите на проекта колективен орган.

Телефонен номер
Е-mail
Номер на факс
Име по документ за самоличност
Позиция по проекта

Координатор на проекта

Квалификация и отговорности
……. притежава опит като Координатор на проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“ - Столична община“, реализиран успешно в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация
2020“, финансирана от националния бюджет въз основа на Договор с рег. № ФС01-0546/29.04.2020 г. с АСП (с индикативен брой от 200 потребители) – изпълняван в периода от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. и Ръководител на диспечерски център по
проект „Район „Красно село“ - патронажна грижа - по близо до гражданите“, реализиран в рамките на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 г. въз основа на Договор с рег. № BG05M90P001-2.101-0178CO1/23.06.2020 г. с МТСП (с индикативен брой от 230 потребители) – изпълняван от 01.05.2020 г. до настоящия момент.
Координаторът на проекта осъществява дейности, свързани с материално-техническото и организационно обезпечаване и отчитане на неговото изпълнение в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, оказвайки - в сферата на
притежаваната специфична компетентност - квалифицирана подкрепа на Ръководителя на проекта при изпълнението на неговите задължения с оглед постигане на поставените цели пред проекта.
Едновременно с това, Координаторът на проекта изпълнява и всички поставени му задачи в рамките на определеното му, отделно обособено, работно поле.
Отделно от гореизложеното, Координаторът на проекта, заедно с останалите две длъжностни лица от управленския екип, взема участие като редови член в работата на оправомощена Комисия за осъществяване на проверка за допустимост на
кандидат-потребители и подбор на допустимите потребители (когато е необходимо и приложимо според утвърдена за целта Методика), които обсъждат и вземат мотивирани решения с пълен консенсус по всеки отделен казус в качеството си на
равноправни членове от специално създаден за нуждите на проекта колективен орган.

Телефонен номер
Е-mail
Номер на факс
Име по документ за самоличност
Позиция по проекта

Счетоводител на проекта

Квалификация и отговорности
……. притежава опит като Счетоводител на проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“ - Столична община“, реализиран успешно в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация
2020“, финансирана от националния бюджет въз основа на Договор с рег. № ФС01-0546/29.04.2020 г. с АСП (с индикативен брой от 200 потребители) – изпълняван в периода от 01.05.2020 г. до 31.12.2020 г. и проект „Район „Красно село“ патронажна грижа - по близо до гражданите“, реализиран в рамките на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
г. въз основа на Договор с рег. № BG05M90P001-2.101-0178CO1/23.06.2020 г. с МТСП (с индикативен брой от 230 потребители) – изпълняван от 01.05.2020 г. до настоящия момент.
В предходния програмен период (2014-2020 г.), тя има принос и за успешното осъществяване на част от останалите реализирани проекти със социална насоченост на територията на Район „Красно село“-СО.
Счетоводителят на проекта осъществява дейности, свързани с финансово-счетоводното обезпечаване и отчитане на неговото изпълнение в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ, оказвайки - в сферата на притежаваната
специфична компетентност - квалифицирана подкрепа на Ръководителя на проекта при изпълнението на неговите задължения с оглед постигане на поставените цели пред проекта.
Едновременно с това, Счетоводителят на проекта изпълнява и всички поставени му задачи в рамките на определеното му, отделно обособено, работно поле.
Отделно от гореизложеното, Счетоводителят на проекта, заедно с останалите две длъжностни лица от управленския екип, взема участие като редови член в работата на оправомощена Комисия за осъществяване на проверка за допустимост на
кандидат-потребители и подбор на допустимите потребители (когато е необходимо приложимо според утвърдена за целта Методика), които обсъждат и вземат мотивирани решения с пълен консенсус по всеки отделен казус в качеството си на
равноправни членове от специално създаден за нуждите на проекта колективен орган.

10. План за външно възлагане

11. Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение
11.1. Описание на наличния опит – партньорска организация
(Моля, опишете наличните човешки ресурси, които могат да бъдат ангажирани в изпълнението на дейностите – общо за всички
дейности. Опит при изпълнение на проекти/ програми/ мерки, финансирани с публични средства, в това число Целева програма „Топъл
обяд у дома в условията на извънредна ситуация 2020“ и Фонд „Социална закрила“. Опишете опита, свързан с предоставяне на топъл
обяд, в т.ч. до домовете на крайните потребители.)
Район „Красно село“-СО разполага с достатъчен в количествено и качествено отношение наличен човешки ресурс, притежаващ необходимия капацитет и опит за
управление и устойчиво изпълнение на проекти в социалната сфера. Това обстоятелство, постигнато в резултат от целенасочена управленска политика, ще
допринесе за гладкото изпълнение и отчитане на настоящия проект.
След двуседмична усилена предварителна подготовка, в продължение на 158 работни дни в периода от 18.05.2020 г. до 31.12.2020 г., Район „Красно село“ на
Столична община взе активно участие в паралелното изпълнение на две взаимно допълващи се одобрени проектни предложения с наименование: „Район „Красно
село“ - патронажна грижа - по близо до гражданите“ (реализирано в рамките на процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с
увреждания – Компонент 3“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. въз основа на Договор с рег. № BG05M90P001-2.1010178CO1/23.06.2020 г. с МТСП с индикативен брой от 230 потребители) и „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“ – Столична община“
(реализирано в рамките на Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“, финансирана от националния бюджет въз основа на
Договор с рег. № ФС01-0546/29.04.2020 г. с АСП с индикативен брой от 200 потребители).
В резултат от успешното им, едновременно, взаимно допълващо се, устойчиво изпълнение, през посочения период бяха предоставени 35 621 отделни безплатни
социални услуги в домашна среда (под формата на доставки от храна, хранителни продукти и други стоки от първа необходимост, административно, здравносоциално и битово обслужване) на общо 458 различни потребители от следните, уязвими от COVID-19, рискови групи население на територията на района, а
именно:
По Проект „Район „Красно село“ - патронажна грижа - по близо до гражданите“:
- лица на възраст над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- лица с увреждания и техните семейства;
- лица, поставени под карантина от здравните власти, със социална необходимост от почасови услуги;
- самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
По Проект „Социална подкрепа с безплатен топъл обяд в район „Красно село“ Столична община“:
- лица на възраст над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;
- лица с увреждания и техните семейства;
- лица, поставени под карантина от здравните власти, със социална необходимост от почасови услуги и/или с ниски доходи, под линията на бедност, определена за
страната (363 лв./месец), за времето, в което са поставени под задължителна карантина.
С помощта на специално подбран екип от около 20 съпричастни, добре обучени, добросъвестни сътрудници до домовете на всички, заявили желание за участие в
посочените проекти, крайно нуждаещи се лица своевременно бяха доставени 36 692 кг (средно 232,228 кг на ден) храни, хранителни продукти и други стоки от
първа необходимост – в това число и 34 550 порции здравословен и питателен безплатен „топъл обяд“, включващ: 300 мл супа, 300 г основно ястие, 70 г хляб и
около 2 пъти в седмицата по 100-150 г десерт.
На всички, заявили желание, нуждаещи се лица, своевременно бе предоставено и необходимото им качествено административно, здравно-социално и битово
обслужване.
Успешното паралелно изпълнение на взаимно допълващите се дейности по двата проекта доведе до:
- подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на обслужените възрастни хора, лица с увреждания и техните семейства чрез прилагане
на адекватни мерки за подкрепа в домашна среда;
- ресурсното обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет за предоставяне на почасови интегрирани социални услуги за възрастни хора и
лица с увреждания;
- подобряване и поддържане на добро здравно състояние на ползвателите на услугата чрез комплексни грижи в дома;
- предоставяне на съпътстваща психологическа подкрепа и консултиране;
- превенция на институционализацията и съкращаване на болничния престой чрез формиране на позитивна и подкрепяща социална среда.
Управленският екип, отговорен за успешното изпълнение на идентичните дейности по предходния проект с наименование „Социална подкрепа с безплатен топъл
обяд в район „Красно село“ - Столична община“ ще остане в същия състав и по време на изпълнението на настоящия проект: ръководител, координатор и

счетоводител. Всички дейности за периода на изпълнение на проекта са изпълнени по план, при съобразяване с всички изисквания на Оперативната програма и
Управляващия орган. Оценката и обратната връзка от потребителите на услугата е изключително позитивна. Това обстоятелство дава увереност, че и настоящият
проект ще бъде реализиран и отчетен успешно.
В допълнение към гореизложените доказателства за наличния личностен и организационен капацитет на района за изпълнение на проекти в социалната сфера,
следва да се добави и предходният придобит опит от успешно реализирани проекти със социална насоченост в програмния период 2014-2020, между които:
1. Проект по процедура BG05M9OP001-2.002-0142-C01 Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение, чрез интегрирани социални услуги
за независим живот, реализиран по процедура „Независим живот“ на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Проектът е на стойност 500 000 лв. и е
предназначен за лица с увреждания и лица, които не са в състояние да се грижат за себе си, живеещи на територията на района. В рамките на проекта е
актуализирана регистрацията на посочените лица и е направена оценка на индивидуалните им потребности от специализирани услуги за социално включване в
общността и в домашна среда. В проекта след процедура на подбор са включени общо 114 потребители, 63-ма от които в момента са включени в процедурата „Нови
алтернативи“. Всички лица, предоставящи социални услуги по проекта са добре обучени за тяхното устойчиво предоставяне. Едновременно с това е предоставена и
мотивационна подкрепа за стимулиране на потребителите за по-активно социално включване. С изпълнението на проекта е осигурена и психологическа подкрепа на
лицата, предоставящи услугите, както и психологическа и мотивационна подкрепа на потребителите.
2. Проект с наименование „Нови възможности за грижа”, реализиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия
2014BG05M9OP0012.2015.001 „Нови алтернативи“, в партньорство с районите, изпълняван от район „Красно село“-СО от 01.04.2015 г.
3. Проект с наименование „Подкрепа за достоен живот“, реализиран в партньорство по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., Схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09-Алтернативи.
4. Проекти по Оперативна програма „Регионално развитие“ (ОПРР), Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.1 „Социална
инфраструктура“, Схема BG 161PO001/11.1-09/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в
градските агломерации“.
5. Проект „Повишаване компетентността и ефективността на услугите в районна администрация „Красно село“ чрез изграждане и усъвършенстване на знанията и
уменията на служителите“, Договор № 13-22-81/23.01.2014, ОПАК.

11.2. Описание на наличния опит – партньор (ако е приложимо. Попълва се за всеки един партньор поотделно)
(Моля, опишете опита при изпълнение на проекти/ програми/ мерки със социална насоченост, финансирани с публични средства; опит,
свързан с работа свързана с крайните получатели на помощта - целеви групи; капацитет за предоставяне на съпътстващи мерки.)
Не е приложимо.

11.3. Принос към балансираното хранене и спазване на изискванията за безопасност на храните
(Опишете по какъв начин ще осигурите здравословна, качествена и разнообразна храна, в условията на пандемия, спазването на
хигиена на храненето и всички разпоредби на Закона за здравето, Закона за храните и поднормативната уредба по прилагането им,
както и на приложимото европейско законодателство в областта на храненето.)
Ежедневното меню включва достатъчна в количествено и качествено отношение храна, приготвена от подходящи за целта разнообразни сезонни продукти, а
седмичното - разнообразни видове ястия, способни да осигурят в максимална степен здравословно и балансирано хранене на потребителите. Към менютата е
приложена и информация за алергените, съобразно Регламент №1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за информираност на потребителя относно
състава на храните, изготвена от наето лице в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за храните.
За приготвянето на отделните ястия се използват утвърдени общопризнати рецепти, посочени в Сборниците с рецепти за заведения за обществено хранене, между
които е и „Сборник рецепти за заведения за обществено хранене“ на издателство „Техника“, издание 2010 г. /Приложение 14 към настоящото Ръководство/ или
съотносими към тях варианти. Използването на различни от посочените рецепти (в това число и относно вложени видове хранителни продукти и/или количества) е
допустимо, само ако те са изготвени от наето лице в съответствие с разпоредбата на чл. 13, ал. 1 от Закона за храните и са утвърдени от район „Красно село“-СО.
За приготвяне на топлия обяд, с действителна загриженост за здравословното състояние, дълголетието и благоденствието на потребителите и всички бъдещи
поколения, ще бъдат използвани подходящи продукти и изделия от следните основни групи храни с растителен и животински произход (по смисъла на Образец №
84 на БАБХ: https://www.bfsa.bg/userfiles/files/KH/Doc/obr2016/84%20obrazec%20BABH.pdf):
- Група а – “мляко и млечни продукти”;
- Група д - “масла и мазнини”;
- Група е – “зърнени храни и храни на зърнена основа”;
- Група ж – “картофи и кореноплодни”;
- Група з – “варива”;
- Група и – “зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове”;
- Група к – “плодове - пресни, замразени, изсушени, консервирани, под формата на

нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти”;
- Група л – “ядкови плодове и маслодайни семена”;
- Група м – “захар, захарни и шоколадови изделия, мед”;
- Група н – “подправки - пресни, изсушени”;
- Група о – “безалкохолни напитки, боза, натурални минерални, изворни и трапезни води”;
- Група р – “кафе, чай, какао” (с изключение на кафе, черен и зелен чай);
- Група с – “други храни” (с изключение на колаген, желатин, охлюви, жаби и т.н.);
- Група у – “готови за консумация храни в консервиран, замразен, концентриран или изсушен вид”.
Според отговорните за устойчивото изхранване на населението водещи национални и международни авторитетни институции и специалисти в областта на
общественото хранене (между които: ООН, „Световната здравна организация“, „Американската диетична асоциация“ и „Диетолозите на Канада“, например)
тяхното умело използване е достатъчно за да се гарантира разнообразно, балансирано и здравословно ежедневно меню.
Това е така, защото посочените групи храни съдържат достатъчно по количество, подходящи по качество, лесно усвоими от клетките на организма въглехидрати,
мазнини, белтъчини (протеини), витамини и минерали – способни едновременно ефективно и ефикасно да поддържат жизнените процеси, произвеждат енергия и
насърчават растежа на всички представители на човешкия вид (homo sapiens).
Изразеното становище се подкрепя публично и от следните уважавани български медици и диетолози: д-р Димитър Пашкулев, д-р Георги Гайдурков, д-р Атанас
Михайлов, д-р Таня Грандева, Лидия Ковачева, Георги Славов, техни ученици и последователи.
Повече информация по въпроса може да намерите на:
https://www.theguardian.com/environment/2010/jun/02/un-report-meat-free-diet
(http://ecovege.org/globalno-zatopliane/426-oon-podchertava-neobhodimostta-ot-preminavane-kam-hranene-bez-meso-i-mlyako)
https://vegebg.org/2016/vegetarianstvoto-kato-psihichno-zaboliavane-psevdo/
https://vegebg.org/2014/pozicia-amerikanska-dietolojka-asociacia/
Приготвената храна се опакова в неизползвани чисти индивидуални опаковки за еднократна употреба, предназначени за всеки конкретен потребител, в отделно
обособено помещение от мястото за нейното приготвяне.
Предоставяната здравословна, качествена и разнообразна храна се приготвя с използване на безопасни добри работни практики и технологии в условията на
настоящата пандемия, при стриктно спазване на всички меродавни санитарно-хигиенни правила и изисквания и в съответствие с приложимите разпоредби на Закона
за здравето, Закона за храните, нормативната уредба по прилагането им и относимото законодателството на европейската общност в същата област. При
реализирането на дейността се изпълняват стриктно и всички изисквания на Закона за храните по отношение на пакетирането и транспортирането на храни.
В същата връзка, своевременно са взети под внимание и всички относими съвети и препоръки на водещи национални и международни здравни специалисти в
областта на общественото хранене и безопасността на храните в период на пандемия с коронавирус (COVID-19), в това число: Министерство на здравеопазването на
РБ, отдел „Храни и хранене” и Експертен съвет по медицинска специалност „Хранене и диететика“ към НЦОЗА, Световната здравна организация (World Health
Organization), Европейския орган по безопасност на храните (European Food Safety Authority), Европейския център за превенция и контрол на заболяванията
(European Centre for Disease Prevention and Control), Британската асоциация на диетолозите (British Dietetic Association), Кралския колеж по педиатрия и детско
здраве (Royal College of Paediatrics and Child Health), Кралския колеж по акушерство и гинекология на Англия (Royal College of Obstetricians and Gynaecologists),
Немския институт за оценка на риска (German Federal Institute for Risk Assessmen).

11.4. Механизми за избягване разхищението на хранителните продукти и подход при нераздадена храна
(Опишете механизмите за избягване разхищението на хранителни продукти /опишете вътрешни контролни механизми/, както и какъв
подход ще бъде прилаган при наличие на нераздадена храна, за да се гарантира, че топлия обяд ще достигне до най-нуждаещи се лица.)
С оглед недопускане разхищение на храни, всички евентуално налични порции неполучен топъл обяд, отговарящ на сроковете и условията за съхранение и
консумация, се предоставят на определените резерви по проекта, в съответствие с Изискванията за кандидатстване и утвърдената Методика за получаване на
предоставяната услуга. Получаването на топъл обяд от тези лица се удостоверява с положен подпис в специално изготвен отделен списък, към който се прилага и
протокол с отразени трите имена на потребителя, за когото е бил предназначен топлия обяд, причината, поради която не е получен, както и референция към
протокола за подбор, където е определена конкретната резерва.
Неполучен топъл обяд, който отговаря на стандартните срокове и условия за съхранение, може да бъде разпределен и на други лица от съставения нарочен списък
на резервни потребители и/или на лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване по Наредба РД-07-1/04.04.2016 г. на МТСП (когато няма
налични резервни потребители).
В случай на възникнала необходимост от включване на бездомно лице в проекта, за което няма достоверни данни в район „Красно село“-СО, се подава сигнал до
Дирекция „Социално подпомагане“-Красно село за спешно предприемане на мерки по повод възникналия казус за установяване на принадлежността му към
допустимите подгрупи. Изготвя се оценка на потребностите и предприемане на съответните мерки за задоволяването им.
При предоставянето на няколко топли обяда на многочленни семейства, в това число и за малолетни/непълнолетни деца, се подава едно заявление от името на един
от техните родители/настойници, с посочени имената на всички деца в състава на семейството, за които се кандидатства. Дирекция „Социално подпомагане“-Красно

село описва всички деца, за които е преценено, че се нуждаят от предоставянето на отделен топъл обяд. В протоколите на комисията за извършен подбор се
конкретизират имената на децата, за които се предвижда сключване на договор за предоставяне на услуга, както и причините за това. За предоставянето на топъл
обяд се сключват отделни договори за всяко от децата, членове на семейството, чрез законния им представител – родител/настойник.

11.5. Описание на предвижданите контролни механизми за избягване на двойно финансиране
(Опишете по какъв начин ще гарантирате че няма да допуснете дублиране на финансирането за едни и същи представители на
целевата група за една и съща дейност.)
Район „Красно село“-СО предприема адекватни мерки за предотвратяване на двойно финансиране на едни и същи дейности, за един и същи представители на
целевата група, по едно и също време, като своевременно предоставя подходяща възможност за извършване на независима проверка от страна на Управляващия
орган по всички получени сигнали и възникнали въпроси, обстоятелства и факти, пораждащи съмнения за неговото наличие.
Прилаганият механизъм включва следните основни мерки за избягване на двойно финансиране:
- изискване за саморъчно попълнена декларация от страна на всеки кандидат-потребител по проекта преди получаване на предоставяните услуги - в уверение на
обстоятелството, че за периода на получаване на топъл обяд по настоящата схема, няма да участва в други програми за предоставяне на същия или подобен тип
услуги на друго основание;
- събиране на допълнителна достоверна информация за всеки кандидат-потребител и потребител по проекта и получаваните от него социални услуги от няколко
правдиви независими източника;
- изготвяне и поддържане в актуално състояние на електронен регистър с подробни достоверни данни за всеки кандидат-потребител и потребител по проекта и
получаваните от него социални услуги;
- извършване на проверка за допустимост на всеки кандидат-потребител по проекта в поддържаната база данни на Дирекция „Социално подпомагане“-Красно село
преди получаване на предоставяните услуги;
- извършване на допълнителна обстойна проверка по всички получени сигнали и възникнали въпроси, обстоятелства и факти, пораждащи съмнения за неговото
наличие;
- поддържане на адекватна одитна следа за извършваните проверки на ниво конкретен представител на целевата група и съставяне на регулярни отчети пред
Управляващия орган по този повод;
- анализиране на получената информация във връзка с направени проверки и обследвания по възникнали проблемни ситуации и съставяне на план за тяхното
бъдещо избягване;
- вменяване на задължение у всеки един потребител по проекта за предоставяне на своевременна информация при промяна на обстоятелствата и условията, при
които ползва предоставяните услуги - в рамките на 3-дневен срок от настъпване на събитието.
Всички предприети действия за недопускане на двойно финансиране се документират надлежно и прилагат към искането за извършване на плащане в ИСУН 2020.
Отделно от горепосоченото, в качеството си на кандидат-бенефициент по Програмата, район „Красно село“-СО писмено декларира, че не получава финансиране за
реализиране на една и съща операция, за едни и същи представители на целевите групи, която едновременно се финансира с публични средства по друг проект,
програма или процедура.

11.6. Предвиждани дейности, свързани с прилагането на хоризонталните принципи по процедурата в съответствие с т.2.3. от
Изискванията за кандидатстване - ориентирано към резултатите изпълнение, добро финансово управление, публичност и
прозрачност; равенство между половете и недопускане на дискриминация; зачитане на личното достойнство на най-нуждаещите
се лица; партньорство и др.
(Опишете какви мерки по целесъобразност се предвиждат, свързани с прилагането на принципите на операцията.)
Проектът се реализира при съблюдаване и прилагане на следните основни принципи: ориентирано към резултатите изпълнение, добро финансово управление,
публичност и прозрачност.
При изпълнение на дейностите по проекта се спазват следните принципи:
1. Икономичност: За да бъде спазен принципът на икономичност, ресурсите, използвани за осъществяване на дейностите по проекта се предоставят своевременно, в
подходящо количество, качество и при най-добра цена.
2. Ефикасност: За да бъде спазен принципът на ефикасност, изпълнението на дейностите по проекта се базира на най-доброто съотношение между използваните
ресурси, предприетите действия и постигнатите резултати.
3. Ефективност: За да бъде спазен принципът на ефективност се оценява и отчита степента, в която се постигат целите посредством предприетите действия.
4. Равенство между половете и недопускане на дискриминация: При изпълнение на настоящия проект се гарантира, че се взима предвид и се насърчава равенството
между мъжете и жените и интегрирането на аспекта на социалните измерения на пола. Районът предприема мерки, свързани с недопускането на всякаква
дискриминация на основата на пол, расов или етнически произход, религия или вероизповедание, увреждане, възраст или сексуална ориентация, политически или
други мнения, като се вземат предвид потребностите на различните целеви групи, изправени пред риск от подобна дискриминация. В рамките на изпълнението на
предвидените по проекта дейности се гарантира зачитането на достойнството на най-нуждаещите се лица.

5. Партньорство: Принципът на партньорство се прилага с цел да се отговори по най-ефективен и адекватен начин на различните потребности на най-нуждаещите се
лица и с цел по-добро достигане до тях.
6. Околна среда: При реализиране на предвидените в операцията дейности се отчита възможното влияние на климата при закупуване на храни, с цел намаляване на
разхищението им.
7. Насърчаване на балансиран режим на хранене: Мерките по операцията допринасят за здравословно, качествено и разнообразно хранене на най-нуждаещите се
лица.
В съответствие с действащото законодателство и изискванията на Регламент № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, относно Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица, предоставянето на съпътстващите мерки се осъществява при зачитане на основните права и съблюдаване на принципите,
признати по-специално в Хартата на основните права на Европейския съюз, в това число: зачитане на човешкото достойнство, личния и семейния живот, правото на
защита на личните данни, правата на детето, правата на възрастните хора, равенството между мъжете и жените и забраната на дискриминация.
В същата връзка е необходимо да се съблюдават следните специфични указания и изисквания:
1. Относно Правото за Зачитане на човешкото достойнство на потребителя: Подкрепата, която се оказва на потребителя се извършва по деликатен и ненатрапчив
начин. Предоставящите топлия обяд и съпътстващите мерки се отнасят с уважение и разбиране към възрастовите, физическите, умствените, психическите,
религиозните, етническите, културните и половите различия на потребителите, както и на техните близки и роднини.
2. Относно Зачитане правата и независимост на потребителя: Екипът по изпълнение на дейностите по проекта зачита правото на избор на потребителя особено по
въпроси, които пряко го касаят - избор на личен лекар, избор на видове услуги, които желае да ползва и т.н. Основополагащо в работата на експертите по проекта са
интересите на потребителите и зачитане на тяхното право на самоопределение.
3. Относно Конфиденциалност и защита на лична информация: Конфиденциалността е свързана с неотменното право на човека да съхранява своята личност, като
притежава свои тайни и сам решава кога и как да ги разкрие.
Всички служители, на всички нива, ангажирани с предоставянето на настоящата социална услуга по проекта са задължени да не разпространяват лична информация
за потребителите. Поверителността на личните данни ще бъде гарантирана в съответствие със Закона за защита на личните данни. При провеждане на
съпътстващите мерки също ще бъде спазен принципът на поверителност.

11.7. Дейности и мерки, свързани с информиране и публичност на подкрепата от Фонда.
(Опишете какви дейности и мерки предвиждате за информиране и публичност на подкрепата от Фонда)
Осигуряването на широка публичност и информираност на заинтересованите лица и обществеността за извършваните дейности по проекта и тяхното финансиране
също е от първостепенно значение за неговата успешна реализация.
Тяхната адекватна популяризация ще допринесе както за удовлетворяване на поставените цели пред изпълнението на проекта, така и за разпознаване на наличните
индивидуални потребности и нужди като социално значим феномен.
В същата връзка, Район „Красно село“-СО предприема необходимите мерки, за да информира обществеността и всички настоящи и потенциални потребители за
получената от ФЕПНЛ подкрепа, включително за финансовата подкрепа от ЕС.
За целта са поставени плакати на местата, където се извършват дейностите по проекта - в кухнята, в сградата и на таблата за поставяне на съобщения на районната
общинска администрация - с цел осигуряване на максимална достъпност на посланието до широката общественост.
Използваните за целта плакати са изготвени във формат не по-малък от А3, а в тяхното съдържание задължително се посочва:
- името на операцията;
- името на партньорската организация-бенефициент;
- обстоятелството, че операцията се извършва с финансовата подкрепа на ФЕПНЛ и подкрепата на ЕС;
- начална и крайна дата на изпълнението на проекта.
Цялата информация за проекта, за получената от ФЕПНЛ подкрепа и за финансовата подкрепа от ЕС е публикувана и на официалната е-страница и в профилите в
социалните мрежи на района.
Всички документи, публикации и др. материали по проекта са обвързани с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020.

11.8. Механизми за получаване на обратна връзка от крайните потребители
(Опишете предвижданите механизми за получаване на обратна връзка от крайните потребители – представителите на целевата
група.)
От изключителна важност за успешното добро изпълнение на проекта е получаването на обратна връзка от потребителите на предоставяните социални услуги.
За получаване на обратна връзка по проекта се използва разработеният „Формуляр за обратна връзка“ /Приложение 3/, представляващ органична част от Методиката
за неговото изпълнение и отчитане. Този формуляр, който предоставя възможност за отправяне на препоръки и обосновка на дадения положителен или отрицателен
отговор, е размножен и доставен на потребителите. Получените данни и препоръки в резултат от неговото попълване се обобщават и анализират от управленския
екип на проекта. В случай на идентифицирани проблеми, незабавно се предприемат адекватни и своевременни мерки за тяхното преодоляване.

Успоредно с това, натовареният екип с реализацията на проекта поддържа активна телефонна връзка с всички потребители, като отговаря срочно на поставените от
тях въпроси и им оказва помощ при възникнали трудности и/или неудовлетвореност от получената социална услуга.

11.9. Механизми за реакция в условията на извънредно положение
(Опишете дейностите, с които предвиждате да гарантирате непрекъсване на предоставянето на топлия обяд при условие, че бъдат
въведени допълнителни извънредни противоепидемични мерки от компетентните органи.)
При възникване на извънредни обстоятелства (вкл. и от здравно естество), които правят продължаването на извършваните дейности по Договора невъзможно,
твърде трудно или рисковано и се налага тяхното временно спиране изцяло или отчасти, район „Красно село“-СО уведомява в срок до 3 работни дни получателите
на помощта и Управляващия орган за това, като прилага цялата необходима информация по случая.
Едновременно с това, районът се задължава да направи всичко необходимо за да намали до минимум срока на спиране на тяхното изпълнение и да го възобнови,
веднага щом обстоятелствата позволят това, като своевременно (в срок до 3 работни дни) уведоми Управляващия орган за предприетите действия и мерки.
Когато утвърдени противоепидемични мерки или други специфични обстоятелства от здравно естество (вкл. и обявено извънредно положение) налагат ограничения
върху начина на предоставяне на топлия обяд до домовете на потребителите, предполагащ ограничаване на социалните контакти до минимум, използването на
специално изготвения списък за удостоверяване на получените услуги се прекратява. В подобни случаи се използва Дневник на потребителя /Приложение 23/, в
който с положен подпис своевременно се удостоверява получената храна и се потвърждават получени съпътстващи мерки. Освен това, в него потребителите може
да отразят и своето мнението за получаваните услуги. В края на всеки месец потребителите предават Дневниците си на съответните сътрудници по проекта и
получават нови за следващия месец. Когато конкретен потребител изпадне в невъзможност за срочно предоставяне на попълнен месечен Дневник, отчитането на
предоставяната услуга се извършва въз основа на писмена Декларация от страна на представляващия район „Красно село“-СО или от упълномощено от него лице с
потвърждаване на предоставената за месеца подкрепа и отразен период на нейното предоставяне.

11.10. Механизми за недопускане на прекъсване предоставянето на топъл обяд, в рамките на периода на реализация на дейността
(Опишете всички мерки, които ще предприемете да не допускате прекъсване на услугата за нуждаещите се лица, в това число и каква
организация ще бъде създадена за своевременно удължаване на съществуващи договори или своевременно провеждане на процедури за
избор на изпълнител, когато и ако тези хипотези са приложими. Опишете и как ще гарантирате, че в периода на изпълнение на
договора ще създадете необходимата организация за осигуряване на достатъчен човешки ресурс за приготвяне и предоставяне на
топъл обяд в рамките на общата продължителност на договора.)
Район „Красно село“-СО ще предприеме следните мерки за недопускане прекъсване на услугата за нуждаещите се лица в рамките на периода за реализация на
дейността, въз основа на сключен Договор с МТСП:
- При отсъствие на член от екипа или на целия екип по реализацията на проекта: В рамките на изпълнение на проекта е предвиден допълнителен човешки ресурс,
който в случай на необходимост от заместване на служител или цял екип, има готовност за незабавно включване в неговото изпълнение. Изготвени са подробни
работни графици, в които са посочени резервни членове на екипа.
- При повреда на използвани транспортно-технически средства: В рамките на изпълнение на проекта е предвиден допълнителен ресурс от транспортно-технически
средства, който в случай на необходимост от заместване може незабавно да се включи в неговото изпълнение.
- При временна невъзможност и/или некоректно изпълнение на договорената услуга от Изпълнителя на дейност „Приготвяне на топъл обяд“: Със сключване на
Договор с район „Красно село“-СО, Изпълнителят на дейност „Приготвяне на топъл обяд“ се задължава да поддържа винаги в запас определено количество
хранителни продукти, с оглед осигуряване на възможност за отстраняване на евентуално възникнало отклонение или негодност и/или преминаване на хранене със
сухи продукти при възникване на изключителни непреодолими пречки за приготвяне на топла храна.
- При трайна невъзможност и/или трайно некоректно изпълнение на договорената услуга от Изпълнителя на дейност „Приготвяне на топъл обяд“: Район „Красно
село“-СО ще предприеме необходимите своевременни действия за Избор на нов изпълнител на дейността.
- При удължаване на срока на изпълнение на проекта: В случай на удължаване срока на изпълнение на настоящия проект, ще бъдат предприети своевременни
действия за удължаване срока на сключения Договор с избрания Изпълнител на дейност „Приготвяне на топъл обяд“ (когато това е приложимо) или възлагане
изпълнението на дейността по общия ред на ЗОП (когато това е неизбежно и задължително), при пълно съобразяване с всички меродавни законови изисквания по
казуса. Успоредно с това, ще бъдат удължени с допълнителни споразумения и сключените договори с потребителите.
Освен това, със сключване на Договор с МТСП, Район „Красно село“-СО се задължава да мобилизира всички притежавани свои финансови, човешки и материални
ресурси, необходими за устойчивото, пълно и коректно негово изпълнение.

12. Прикачени електронно подписани документи
Вид

Описание

Файл

Подпис

Вид

Описание

Файл

Заверено копие/препис на решение на общинския съвет

Решение СОС

Reshenie_SOS__kandidatsvane_23.12.20_3.pdf

Декларация от кмета на общината (ако е приложимо)

Декларация_Кмет_на_община

Prilojenie_IIIa_23.12.20_2.pdf

Декларация на кандидата

Декларация_на_Кандидата

Prilojenie_III_Declaraciya na kandidata.pdf

Подпис

