
 
ЕВРОПЕЙСКИ  ФОНД  ЗА  
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ  
 

ПРОЕКТ„ИЗГРАЖДАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ТРИ ЦЕНТЪРА ЗА НАСТАНЯВАНЕ 

ОТ СЕМЕЕН ТИП НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО” 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен 

тип на територията на град Велико Търново”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

 

Финансиращ орган:  

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., Схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 

деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” 

 

Стойност на проекта: 2 125 616.11 лева – 100 % безвъзмедна финансова помощ 

Продължителност на проекта: 24 месеца 

Обща цел:  

Чрез изграждане и функциониране на три Центъра за настаняване от семеен тип да се 

допринесе за подобряване качеството на живот на деца, лишени от биологична родителска 

грижа, на възраст от 3 до 18 години с увреждания, трайно изведени от Домове за деца и 

младежи с увреждания в страната, създавайки  условия за пълноценната им интеграция в 

обществения живот в среда с изградена социална инфраструктура. 

Специфични цели:  

• Да се подобри социалната инфраструктура в община Велико Търново, предоставяйки 

услуги в общността на децата и младежи с увреждания от ДДУИ, ДДФУ и децата от 

ДМСГД; 

• Да се осигури социално включване и равен достъп на децата и младежите с 

увреждания от горепосочените социални заведения; 

• Да се осигури инфраструктура, чрез изграждане на три Центъра за настаняване от 

семеен тип /ЦНСТ/ на територията на град Велико Търново, предоставяща услуги за 

деца и младежи с увреждания съгласно Националната карта на планираните 

резидентни грижи. 

Основни целеви групи и крайни бенефициенти 

36+6 деца общо за трите Центъра на възраст от 3 до 18 години с увреждания, включително и 

с физически увреждания, трайно изведени от Домовете за деца и младежи с увреждания в 

страната, за които се предвижда да бъдат настанени в новоизградените центрове с условия на 

живот близки до семейните. 
Очаквани резултати: 

� Подобрена общата социална инфраструктура в Община Велико Търново  

Изградени: 

1/  ЦНСТ-А и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, 

УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново; 

2/  ЦНСТ-G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Ил. Драгостинов”, кв.365, 

УПИ ХХІ, жк „Бузлуджа”, гр- Велико Търново; 

3/ ЦНСТ-G и прилежащото му дворно пространство на ул. „Колоня Товар” кв.545, УПИ 

Х-4039а, жк „Кольо Фичето”, гр- Велико Търново  
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� Доставено оборудване и обзавеждане в съответствие с техническите параметри и 

изисквания за деца с увреждания; 

� Повишена интеграцията и социализацията на децата с увреждания, лишени от 

биологична родителска грижа; 

� Повишено качество на живот на децата, в неравностойно положение. 


