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ОП ”Социални дейности ” е създадено с решение №723 от 29.07.10 г. на 

Общински съвет гр.Враца, което обединява дейността на ОП ” Диетично хранене”, 

СОЗСУ и звено ”Ученическо столово хранене ”с предмет на дейност: Предоставяне на 

социални и кетъринг услуги на физически и юридически лица на територията на 
община Враца. Общинското предприятие е с персонал 94,5 щатни бройки. Включва 
дейности по:   

1.Социална дейност: 

 

► Домашен социален патронаж приготвя и доставя храна на възрастни хора, 

хора в неравностойно положение и самотни хора от община Враца и кварталите 

Бистрец, Кулата, Нефела, селата Згориград, Бели Извор, Власатица, Тишевица, Чирен, 

Девене и Три кладенци с капацитет 350 потребители. Социалната дейност заема 38% 

от дейността на предприятието. Съгласно чл.16 ал.1 от Закона за социално 

подпомагане социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към 

една от най – застрашените рискови групи – старите хора, те са преобладаващата част 
от населението на която се обръща специално внимание. Обслужване по домовете се 

осигурява на желаещите. 

► приготвя и предоставя диетична храна на хора от община Враца със 

заболявания, на които са предписани диети № 1, №5 , №7 , №9 , № 10 ; в три стола на 

територията на града и една разливна в ЦДГ ” Люляк ”;  

►приготвя и предлага храна за свободна консумация на гражданите на гр. 

Враца в стола на ул. „Стоян Заимов“ №2. 

► приготвя храна по проект  ”Осигуряване на топъл обяд ” по Оперативна 

програма за храни и /или основно материално подпомагане по фонда за европейско 

подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014 – 2020 г. за 120 социално слаби и 

нуждаещи се от гр. Враца. Услугата се предлага целогодишно в два стола на ул. ”Стоян 

Заимов”№2 и ул. ”Екзарх Йосиф” №75.  

2.Ученическо столово хранене       

 ►приготвя и доставя храна наученици в учебни заведения на територията на 
община Враца. Услугата ”ученическо столово хранене”, представлява около 38% от 

дейността. Храната се приготвя в три стола на територията на град Враца и три стола в 

селата Девене, Тишевица и Баница. Приготвя се и се доставя храна на всички ученици 

в град Враца и с. Паволче. 

 

3.Други дейности: 

► Приготвя и доставя храна на лежащо болните и персонал в ”ЦКВЗ - Враца” 

ЕООД и ”КОЦ – Враца” ЕООД;        

► приготвя и доставя храна за домуващите в Дом за стари хора ”Зора” и 

ДЦДВУ ”Зорница” за около 75 потребители. Предварително от страна на Дом за стари 

хора ”Зора” се изготвя меню и се дава заявка за броя. Приготвя се закуска, обяд и 

вечеря . Обслужването е за всички календарни дни в годината;      



► приготвя храна за столуващи служители в Общинска администрация – Враца. 

Дейността се извършва в стола на Общината. Средно дневно се хранят около 60 

човека. Приготвя се храна както по предварителна заявка, така и за свободна продажба;       

►обслужва и организира дейности в пенсионерските клубове. На територията 
на Община Враца са разкрити с Решение на Общински съвет двадесет и осем клуба на 

пенсионера, един клуб на инвалида и клуб за рехабилитация и социално приобщаване 

на лица с увреждания на зрението. Дейността им е регламентирана с ” Правилник за 

организацията и дейността на КП” и Устав на Клуб на пенсионера и инвалида;    

► предоставя кетъринг услуги на юридически и физически лица. Обслужват се 

различни общински мероприятия, като подготовката се извършва в стола на Общината; 

Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името 

на Община Враца в рамките на предоставените му правомощия. За изпълнение на 

основната си дейност, ОП ”Социални дейности” разполага с недвижими имоти 

публична общинска собственост. 


