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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

 

ПО ПРОЕКТ: 

“СПОТ - СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ” 

 

С ДОГОВОР: BG051PO001-5.1.02-0021-С0001 

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА РУСЕ 

 

23.07.2013 Г., ХОТЕЛ “КОСМОПОЛИТАН” 
 

Гр. Русе 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 На 01.03.2012 г. Община Русе стартира Проект „Социално предприятие – 
Обществена трапезария”. 

 Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси” 2007-2013 г. и Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.1.02 „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ”. 

 Договарящ орган по проекта е Агенция социално подпомагане, а 
бенефициент - Община Русе. 

 Първоначално проектът беше одобрен със срок на изпълнение 15 
месеца, но поради необходимост от продължителни ремонтни дейности е 
удължен за срок от 17 месеца.  

 Продължителността на предоставяне на услугата “Обществена 
трапезария” е в рамките на проекта е 10 месеца. 

 Стойност на проекта - 299 998,47 лв. 

 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Социалното предприятие – обществена трапезария е насочено към 

осигуряване на храна на специфични уязвими групи население на 

територията на общината – основно възрастни, самотноживеещи хора, 

лица с увреждания и други групи в риск от социална изолация.  

 

      Със създаването на социалното предприятие е осигурена заетост на 12 

лица от рисковите групи /хора с увреждания, самотни родители, 

многодетни майки, лица от етнически малцинствени групи, дълготрайно 

безработни на социално подпомагане/, като се подкрепи процеса на 

тяхната социализация и възстановяване на трудовите навици. В 

социалното предприятие е осигурен подкрепящ квалифициран персонал 

от 5 лица. 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Обща цел на проекта: Развитие на социалното предприемачество като 
фактор за подобряване качеството на живот от уязвимите групи и 
устойчивата им социална интеграция чрез икономическа и обществена 
активност. 

 Специфични цели:  

 Създаване и развитие на ново социално предприятие на територията на 
Община Русе с оглед подобряване качеството на живот на лица от 
уязвими социални групи и оптимизиране на социалните разходи на 
общината; 

 Създаване на защитени работни места за лица от уязвими групи 
попаднали в неравностойно положение, като част от мерките, насочени 
към справяне с местни проблеми, произтичаши от бедността и 
социалната изолация на хората в общината. 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 

Специфични цели: 

 Създаване на заетост и повишаване на компетенциите на специалисти 
чрез наемането им като персонал в социалното предприятие, като фактор 
за утвърждаване на принципите на социалната икономика; 

 

 Внедряване на добри практики в сферата на социалното 
предприемачество и социалните услуги, като фактор за устойчива 
интеграция на  лица от уязвими групи; 

 

 Привличане на общественото внимание и повишаване информираността 
на гражданите и заинтерисованите страни върху проблемите на 
социалната изолация и възможностите за устойчива интеграция чрез 
прилагане принципите на социалната икономика. 

 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Целеви групи на проекта 

 

– Хора с трайни увреждания; 

– Лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; 

– Самотни родители; 

– Многодетни майки; 

– Лица от малцинствени етнически групи; 

– Лица, напускащи специализирани институции; 

– Дълготрайно безработни лица, обект на социално подпомагане 

 

 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности: 

 Дейност 1. Подготвителни дейности във връзка със стартиране на 
проекта 

 

 Извършване на ремонтна дейност на помещението, в което ще се помещава 
СПОТ; 

- Извършени са огледи на обекта предназначен за обществена трапезария с 
представители на екипа за управление,ОДБХ, специалисти на Община Русе и 
специалисти - инфраструктурни експерти от АСП, представители на Управляващия 
орган – МТСП, главен архитект на Община Русе 

-  Изготвен е проект за обособяване на вход и преустройство на съществуваща 
кухня в СПОТ 

- В резултат на извършената ремонтна дейност са обновени изцяло всички 
сервизни, кухненски и складови помещения. Обособени са нови санитарни възли 
за потребителите на социалната услуга, отговарящи на стандарти за качество, 
както и просторно помещение за хранене на потребителите. 

 Проведени са процедури за закупуване на обзавеждане и оборудване и материали 
и консумативи за целите на дейността на социалното предприятие - общо16 на 
брой. 

 Подбор на специалисти, необходими за стартиране на дейността на социалното 
предприятие. 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности: 

Дейност 2. Подбор на персонал и лица от рискови групи за работа в 

социлното предприятие 

 

 Преди реалното стратиране на дейността на СПОТ са подбрани 12 лица 

от уязвими групи и 5 лица – персонал на социалното предприятие, по 

предварително подготвена методика, разработена от социален работник.  

 

  Изговена и одобрена е методика за подбор на  персонала, в която са 

заложени критерии, отговарящи на хоризонталните принципи за 

равенство и недопускане на  дискриминация. 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности:  

Дейност 3. Работа в социалното предприятие 

 

 Създадена е обществена трапезария за хранене на социално-слаби лица, 
в която представители от целевите групи имат възможност да 
усъвършенстват своите трудови умения под формата на трудова заетост  
в реална работна среда.  

 Работата в обществената трапезария беше съпроводена и с 
мотивационно обучение в специализирана среда за активно трудово 
поведение.  

 Създадената производствена база  позволява едновременната работа на 
12 лица.  

 Изготвени са основни менюта.Всекидневно в делничните дни се 
предоставя  храна на социално слаби граждани от общината – възрастни 
и самотни хора, лица от малцинствата, самотни майки, многодетни 
семейства и др. 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности:  

Дейност 3. Работа в социалното предприятие 

 

 Лица от уязвимите групи са наети като помощник – готвачи, лица, които ще 
разсипват храната и ще обслужват потребителите, лица, които ще помагат в 
кухнята с подготовка и почистване на храната и на помещенията. Заедно с 
калкуланта и домакина на СПОТ работят и техни помощници от уязвми групи, 
които изучават на практика дейността, с оглед прилагането и в бъдеще. 

 

 Персоналът на предприятието включва управител, който е ангажиран с цялостната 
стопанска дейност, счетоводител на предприятието, който води  двустранното 
счетоводство на самото предприятие, главен готвач, калкулант и домакин. 

 

 В рамките на реализацията на проекта потребителите на услугата –  обществена 
трапезария не заплащат такси за ползването й, тъй като те основно са хора от 
уязвими целеви групи и не могат да си позволят други аналогични услуги като 
домашен социален  патронаж. 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности:  

Дейност 4. Информиране и публичност 

 

 При реализиране на дейността са изготвени и разпространени 
информационни материали под формата на дипляни и брошури както 
сред целевите групи по проекта така и сред всички други 
заинтересовани лица.  

 

 В рамките на информационната кампания са проведени – 

          Пресконференция – 1 бр., 

          Информационни дни – 2 бр.  и 

          Заключителна Конференция за представяне резултатите от 
реализирания проект. 

 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности:  

Дейност 4. Информиране и публичност 

 

 Освен разпространението на информационни материали и 
провеждането на кампании, проектът е допълнително представен в 
регионалните и местни печатни, радио и телевионни медии, интернет 
страницата на Община Русе. По този начин  са информирани всички 
заинтересовани  лица.   

 

 Методите за визуализация включваха и изготвянето на информационни 
табели за Схема BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”на ОП 
“Развитие на човешките ресурси”, при спазване на изискванията за 
визуална идентификация, които са поставени на входа на СПОТ и на 
офиса на проекта. 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности:  

Дейност 5. Одит на проекта 

 

 Дейността  се реализира с оглед на нейния задължителен характер при 
спазване изискванията на чл. 13. 6 от общите условия към договора в 
случайте в които размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова 
помощ надхвърля 200 000 лева. 

 

 Ще бъде изготвен и представен  доклад за външен одит на проекта, 
изготвен от регистриран одитор. Докладът ще бъде приложен към 
искането за окончателно плащане в законоустановения срок. 

 Дейността предстои да бъде изпълнена, непосредствено след 
приключване на проекта  до 31.07.2013 г. 

 
 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Основни дейности:  

Дейност 6.  Организация и управление на проекта 

  

 С цел гарантиране успешната реализация на проекта е  сформиран 
мотивиран и отговорен екип от специалисти, работещ в тясно 
сътрудничество помежду си и с представителите на целевата група. 

 

 Екипът за управление на проекта осъществяваше ежемесечни 
проверки в СПОТ, включващи количество на влаганите продукти, 
санитарно-хигиенно състояние, количество и качество на готова храна. 

 

 Текущ контрол по време на изпълнение на проект беше осъществяван 
от представетели на  Министерство на финансите на Управляващия 
орган, Договарящия орган и Регионалния координатор по ОП РЧР за 
Област Русе. 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Резултати от изпълнението на проекта: 

 
 Осигурена защитена заетост за лицата от целевите групи; 

 Оборудвани и адаптирани нови работни места за хора от целевите 
групи; 

 Проведено мотивационно обучение за хората в неравностойно 
положение в специализирана работна среда за придобиване на умения 
за активно поведение и самостоятелност; 

 Създадени са работни места за специалисти в сектора на социалната 
икономика; 

 Трудова заетост за 12 лица от уязвимите групи; 

  Предоставяне  топла храна на 100 лица – социално слаби. 
 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

Резултати от изпълнението на проекта: 

 

 Изградена организационна структура, методология и подход за 
създаване на защитени работни места в рамките на функциониращо 
социално предприятие, които ще осигурят доброто ниво на предлагане 
и изпълнение на този тип иновативна социална услуга и в бъдеще.  

 

 В техническо отношение: Запазване на сградата на обществената 
трапезария, в която ще се осигури последваща  заетост на минимум 5 
лица от уязвимите групи. Техническата поддръжка на  е ангажимент на 
общината. 

 
 

 

 

 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 Резултати от изпълнението на проекта: 

 

 Във финансово отношение – с решение на общинския съвет 
Община Русе е поела ангажимент за устойчивостта на  СПОТ за 
период от 5 години.  

 

 Възможностите за финансиране след края на проекта са: 

 - От общинския бюджет 

         - От други програми и проекти; 

 - От  заплащане от страна на потребители за предоставяната 
храна. 

 
 

 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 
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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 

“НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

  Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

“Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз. 

 Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Русе и 

при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява 

официалното становище на Европейския съюз и Агенция за социално 

подпомагане. 

 

 

 

 БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО ! 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

 


