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От директора  
2020 година беше една изключително турболентна година – за нас, за общността, за 

обществото, за света.  

В тази година ние реално стартирахме своята дейност, а после бързо се наложи да ограничим 

голяма част от планираното.  

Това беше година на възходи и трудности, на успехи и разочарования за мен като директор, за 

нас като организация.  

Често бяхме поставени пред трудността да оцеляваме, изправяхме се пред опасността да 

затворим кухнята и дейността си поради липса на ресурси. Тогава на помощ идваха дарителите 

и партньорите ни.  

Днес можем да кажем, че продължаваме да работим независимо от Пандемията, научихме се 

да работим с нея и да предоставяме продуктите и услугите си по безопасен за нас и клиентите 

начин.  

2020 година беше годината на безпрецедентна подкрепа за нас от дарители, съмишленици, 
доброволци, приятели, благодарение на тях, ние бяхме до хората в нужда.  

Нашите планове за развитие са свързани с доставката на по-качествени и разнообразни услуги 

за хората в нужда, в привличане на повече хора от уязвими групи като част от нашия екип, в 

създаване и укрепване на нови дейности и начинания. Всичко това обаче ще развиваме на 

малки стъпки – ограничени от условията и ресурсите на времето в което живеем.  

За мен като директор е огромно предизвикателство да се задържим като работеща 

организация, базирана в малко населено място в Северозападна България. Икономическата 

криза, която настъпи в следствие на пандемията ограничава възможностите за потребление на 

нашите потенциални клиенти, а това в значителна степен застраши нашите собствени приходи.  

Въпреки това, ние имаме безценен ресурс – мотивацията на екипа, с който работим. Заедно 

успяваме да постигаме целите си.  

С всеки следващ ден ние доказваме, че социалното предприемачество е кауза, начин на 

мислене и подход, в подкрепа на уязвимите хора.  

Яна Рупева  
Директор и учредител  



Ние работим за това хората от 
Северозапада да живеят достойно, 
възрастните да имат своята 
независимост, а младите – 

възможности за развитие. 

ЦЕННОСТИТЕ, В КОИТО ВЯРВАМЕ   
 Професионализъм при предоставяне на 

подкрепа и услуги;  
 Диалог с всички заинтересовани страни; 
 Зачитане на различията;  
 Отговорно отношение към влаганите ресурси  
 Прозрачност и отчетност 

 Политическа безпристрастност и експертна 
независимост. 

НАШАТА МИСИЯ  
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През 2014 година, стартирахме 

мащабно проучване на 

Северозападния регион, с 

подкрепата на Фондация 

BCause. Бяха проучени средни 

и малки общини в областите 

Видин, Враца и Монтана. 

Целта на проучването беше да 

се оценят нуждите на 

възрастните хора от региона и 

възможностите за устойчива 

подкрепа. През следващите 

две години започнахме да 

организираме здравни 

прегледи и да осигуряваме 

домашни помощници, с 

помощта на дарители.  

Благодарение на натрупаната 

информация, впечатления и 

опит избрахме да стартираме 

дейността си в региона на 

Община Мездра. 

В края на 2016 година беше учредена Фондация „Проект 

Северозапад“. Нейната цел е да развие устойчиви услуги и 

подкрепа за старите хора и лицата с интелектуални 

затруднения, да развие местен капацитет и знание, като 

работи според принципите на социалната икономика.  

2016 

Започнахме да предоставяме здравни и социални услуги 
за възрастни хора и лица с интелектуални затруднения 
като доставчик на социални услуги. Паралелно 
започнахме подготовка на Патронажната ни кухня.  

2017 

Започна дейността на Работилница Северозапад за 

производство на сувенири. Регистрирахме склад за 

дарена храна, чиято работа към момента е затруднена 

заради КОВИД – 19. Надяваме се да започне работа 

скоро.  

2018 

Завършихме ремонта и обрудването и започна да работи 
нашата Патронажна кухня. 

2019 

ИСТОРИЯ  
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Нашата дейност  
През 2020  



Фондация Проект Северозапад предоставя услуги 
за възрастни хора от малки населени места:  

Патронажна кухня, която доставя храна до 
селата в региона  

Помощ в дома – за дейности, затрудняващи 
възрастния човек (пазаруване, почистване, 
посредничество, почистване на сняг, палене 
на печка и др.  

Осигуряване на здравни прегледи от 
специалисти в селата   

Нашата дейност през 
2020  

Подкрепа за 
възрастните хора  
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Нашата дейност 
през 2020 

2020 стартира с доставка на храна в 6 села, а в края ѝ – 

населените места бяха вече 16. Ежедневно доставяхме и се 
приготвяше питателна и качествена храна от екип от 2 
готвачи. За 12 месеца бяха приготвени и разнесени над 
14 200 индивидуални пакета храна, съдържащи общо над 
42 600 индивидуално пакетирани ястия – супа, основно, 
десерт. За доставената храна, клиентите на Патронажната 
кухня заплащаха минимални такси – в размер на 3,40 лв. на 
ден.  

Екип от 2 души отговаряше за това храната да достигне до 
населените места – Очин дол, Зли дол, Елисейна, Зверино, 
Оселна, Игнатица, Лютиброд, Паволче, Челопек, Горна 
Бешовица, Кален, Цаконица, Лик, Ослен Криводол, 
Ребърково и Мездра. 

Благодарение на дарителската подкрепа успяхме да 
осигурим 2 домашни помощници, които подкрепяха 
възрастните хора в селата Зверино, Лик и Ослен Криводол.  

През март беше обявена извънредна обстановка заради 
пандемията от КОВИД -19. Само 4 месеца след отваряне на 
кухнята  трябваше да продължим работа, отговаряйки на 
нови изисквания и предизвикателството от една страна да 
подкрепим възрастните хора, а от друга – да предпазим тях и 
екипа от вируса.  Проведохме обучения на екипа, 
оборудвахме персонала с всички необходими предпазни 
мерки. Благодарение на дарителската подкрепа – пари, 
суровини, предпазни средства – успявахме да работим 
според изискванията за безопасност и качество.  

През цялата 2020 година успявахме да осигурим безплатна 
храна на хора, изпаднали в крайна бедност. В края на 
годината техният брой беше близо 20.  

 

2020 беше предизвикателна за нашия екип по много 
причини:  

Да успеем да се утвърдим в региона с нашите услуги – да 
привлечем клиенти, да отговорим на вкусовете, диетите и 
предпочитанията, да докажем качеството и коректност.   

Да отговорим на изискванията БАБХ, които извършваха 
ежемесечни проверки на нашата работа, на качеството на 
храната, условията и правилата на работа в кухнята и 
други.  

Да развием мрежата от доставчици на суровини и 
материали.  

Да се справим с работата в условия на пандемия, 
включително стартиралите безплатни държавни програми 
за хранене, в които не бяха предвидени възможности за 
участие на субекти, различни от Общините.  

Да допълним и изградим екипа на Патронажните услуги – 

част от колегите се оттеглиха след старта на пандемията 
поради опасения за собственото си здраве.   

Да намалим обема от предлагани услуги и дейности, за да 
осигуряваме безопасност.  

Дейността на патронажната кухня в огромна степен беше 

осигурена от дарителска подкрепа – на индивидуални и 

корпоративни дарители, които застанаха до нас. През 

цялата година получавахме дарения на хранителни 

продукти, ваучери за храна, финансови дарения, 
предпазни средства, дезинфекционни материали. 

Получихме  огромна морална подкрепа от нашите 

съмишленици.  

Подкрепа за 
възрастните хора 



Социална интеграция  

Развитие на умения  

Изработване на арт продукти  

Нашата дейност през 
2020  

Терапевтична 
работа с лица с 
интелектуални 
затруднения  

Фондация Проект Северозапад предоставя услуги 
за лица с интелектуални затруднения:  
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Продължи дейността на Работилницата на Фондация Проект Северозапад, в 
която занимания се организират за лица с интелектуални затруднения. 
Пандемията ни постави пред предизвикателството да организираме он-лайн и 
оф-лайн занимания. Развиха се дейностите и продуктите произвеждани от 
лицата с интелектуални затруднения. За втора поредна година дейността на 
Работилницата беше подкрепена от Фондация БНП Париба, благодарение на 
която имахме възможността да осигурим постоянно заплащане на специалист, 
който да организира процеса, да закупуваме материали и др. Постоянно 
работехме с 10 лица, по предварително изготвени планове за дейността, 
развивахме уменията им в пряката работа, както и по отношение на социалните 
им умения.  

Организирахме посещения на изложби, местни събития и други. Нашите 
клиенти участваха активно в различни базари и събития, на които предлагаха 
собствената си продукция с огромна гордост.  

За свое постижение считаме фактът, че лицата с интелектуални затруднения 
имат изграден режим за посещение на Работилницата, посещават я с 
удоволствие, изпълняват съвестно поставените задачи с увеличаваща се 
сложност, имат свои идеи за нови продукти. Заедно с тях изработваме на малки 
стъпки планове за развитие и изграждане на представа за бъдещето. 

Нашата дейност 
през 2020 

Терапевтична  
работа с лица с 
интелектуални 
затруднения  
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Подкрепа на 
местната и 
професионална 
общност  

Нашата дейност през 
2020  



През 2020, благодарение на финансиране от Фонд „Социална закрила“,  успяхме да 
осъществим проект за популяризиране на дейността социалните предприятия и за 
създаване на среда за изграждане на трайни партньорства и диалог.  

Бяха осъществени поредица от над срещи с представители на пенсионерски клубове, 
читалища и кметства в селата от региона.  

Успяхме да организираме и осъществим Конференция на открито в с.Лютиброд, 
имаща за цел да представи трудностите пред социалните предприятия, да разкаже за 
тяхната мисия и роля. Да подкрепи търсенето на партньорства.  

Конференцията беше посетена от 73 участници на място. Заради пандемията и 
невъзможността на част от гостите да присъстват лично, осъществихме видеострийминг 

на конференцията. Онлайн конференцията имаше неочаквано голям успех .  

Над 5500 души гледаха конференцията онлайн.  

На събитието имаше представители на МТСП, кметове и кметски наместници, 
представители на местните социални институции, социални предприятия, местния и 
националния бизнес, неправителствени организации, медии, представители на 
местната общност, пенсионерски клубове, доброволци.  

Участие в конференцията взеха д-р Султанка Петрова – Зам. Министър на труда и 
социалната политика, Иван Аспарухов – Кмет на Община Мездра, Елица Баракова – 

директор на Фондация Bcause, Виктория Блажева – Първи вицепрезидент и Директор 
„Връзки с обществеността и Комуникации“ -  Уникредит Булбанк, Теодора Демирева – 

Дирекция "Жизнен стандарт, демографско развитие, политики и стратегии в МТСП, 
Надя Шабани – Директор на Български център за нестопанско право, Станимира 
Георгиева - Социално предприятие Шоколадова къща Станимира, Даниел Киряков - 
мениджър „Комуникации“ на Американска търговска камара и други.  

Нашата дейност през 
2020  

Подкрепа на 
местната и 
професионална 
общност  



Социално 
предприемачество 

Нашата дейност през 
2020  



През март 2020 година, Фондация Проект Северозапад получи своята официална 
регистрация като Социално предприятие клас А+ и беше вписана в Регистър на 
социалните предприятия. Концепцията за развитие на Фондацията от самото 
създаване е развитие на продукти и услуги, подчинени на принципите на социалната 
икономика. В началото на 2020 година стартирахме с предоставяне на обедно хранене 
за предприятия и офиси от региона. За първите 2 месеца на годината успяхме да 
привлечем повече от 60 индивидуални клиенти, започнахме да предлагаме хранене на 
място и да предлагаме възможността за отдаване Трапезарията на Патронажната кухня 
под наем за събития в извън работно за кухнята време. За съжаление, през март беше 
обявена извънредна обстановка, обявеният локдаун затвори предприятията, с които 
работим, затворихме кухнята за външни лица и се наложи да претърпим загуби. 
Поради фактът, че нашата дейност стартира в края на 2019 , ние не можехме да се 
включим към държавните програми за подкрепа на микропредприятията поради 
невъзможност да покажем намаление на приходите. Летните месеци ни позволиха да 
работим на открито с клиенти, но това е крайно малко за да успеем да се 
самоиздържаме като социално предприятие.   

Допълнително затруднение, което пандемията създаде, беше свързано с екипа. В 
Социалното предприятие работеха хора, с различни заболявания и степен на 
увреждане. Пандемията застрашаваше техните състояния и част от тях предпочетоха да 
напуснат работа за да се предпазят. 

Нашата дейност през 
2020  

Социално 
предприемачество  



Организационно 
представяне  



Признания  

ПРИЗНАНИЯ  

 През октомври 2020, Фондацията беше удостоена с наградата „Партньор на 
общинните“ от Националното сдружение на общините в Република България.  

  

 В края на 2020, директорът на Фондация Проект Северозапад – Яна Рупева беше 
отличена с една от специалните награди „Човек на годината“, а именно 
„Вдъхновение на годината“. Наградите се връчват за приноса на хора и организации 
към приноса им към правата на човека и правозащитността. Наградата бе връчена за 
цялостната работа на Проект Северозапад в подкрепа на уязвимите групи.  

 

2020 беше успешна за фондацията като позициониране сред 
колеги, професионалисти и общността. 



Ние в 
медиите 

Ние в медиите  

През 2020 Фондация Проект Северозапад продължи да има 
подкрепата на български и чуждестранни медии. През годината 
успяхме да разкажем повече за нас. 



Профил на 
приходите 

17% 

19% 

33% 

31% 

Финансови източници за дейността  

собствени приходи  

индивидуални дарители  

корпоративни дарители  

Работа по проекти  

25% 

20% 

6% 12% 

37% 

Как стигат индивидуалните дарители до 
нас: 

дарителство по ведомост  

Platformata.bg

ДМС  

други дарителски платформи  

дарения по сметка на 
Фондацията  



Проект 
Северозапад  

с.Лютиброд, ул.Ст.Димитров 1 

+359 889 63 44 55 

www.severozapad.net 


