
Този документ е създаден в рамките на проект „Реконструкция и модернизация на социалната 

инфраструктура в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико 

Търново и в Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски” с. Балван”, 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. 

 

    
EВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА               

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ         Схема за безвъзмездна финансова помощ 

Инвестираме във Вашето бъдеще     BG161PO001/1.1.-01/2007                                                         
 

„Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна 

инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали” 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 

 

ПРОЕКТ 

 

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СОЦИАЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ДОМ ЗА 

ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „ПЕНЮ И МАРИЯ ВЕЛКОВИ” ГР. ВЕЛИКО 

ТЪРНОВО И В ДОМ ЗА ДЕЦА, ЛИШЕНИ ОТ РОДИТЕЛСКИ ГРИЖИ „ХРИСТО 

СМИРНЕНСКИ” С. БАЛВАН” 

 

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.1.-01/2007/043 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 

развитие” 2007-2013, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие  

 Основна цел на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна социална инфраструктура, 
чрез която да се постигне устойчиво градско развитие и повишаване качеството на живот. 

 Специфични цели: Модернизиране на социалната инфраструктура чрез ремонт и обновяване 

на помещенията /подови настилки, стени, тавани/ и покривните конструкции на Дом за деца, лишени от 

родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново и в Дом за деца, лишени от родителски 

грижи „Христо Смирненски” с. Балван, община Велико Търново; постигане на енергийна ефективност 

чрез саниране и смяна на дограма на сградите на Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и 

Мария Велкови” гр. Велико Търново и Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски” 

с. Балван; намаляване на  общите разходи за енергоносители чрез реконструкция и модернизация на 

отоплителните инсталации в домовете за деца; постигане на рентабилна социална инфраструктура чрез 

обновяване на ел. и ВиК инсталации и осигуряване на необходимото оборудване в двата дома и 

обособяване на рехабилитационен салон в Дом за деца „Пеню и Мария Велкови”, г. Велико Търново; 

подобряване на хигиенно-санитарните условия чрез извършване на ремонт на санитарните помещения 

чрез извършване на ремонт на санитарните помещения в Дом за деца, лишени от родителски грижи в с. 

Балван и в Дом да деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново. 

 Целеви групи и крайни бенефициенти: 118 деца, лишени от родителска грижа, от тях 41 са 

деца със специфични потребности – с умствена изостаналост и различни увреждания, а 9 са под 7-

годишна възраст, което изисква полагане на допълнителни грижи, както и подобряване на материалната 

база на специализираните институции за осигуряване на високо качество на живот; 45 броя възпитатели, 

психолози, обслужващ персонал. 

Стойност и продължителност на проекта: Проектът се финансира от Европейски фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на Република България. Стойността на проекта е 

2 025 881,94 лв., продължителност – 24 месеца. 

В процеса на осъществяване на проекта са реализирани следните дейности: 

• В Дом за деца, лишени от родителски грижи „Пеню и Мария Велкови”, гр. Велико Търново: 

 

� Извършено 840 м² препокриване с керемиди тип „Марсилски” върху дървена обшивка; 

� Доставени и монтирани 75,75 м² врати 90/200 и 303,68 м² РVС прозорци; 

� Доставени и монтирани 76 м. стоманени безшевни тръби БДС 738-85; 

� Доставени и монтирани 10 бр. слънчеви колектори вакуумни; 
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� Доставена и монтирана 1 бр. метална врата с праг на пожароустойчивост 75 мин., самозатваряща 

се 2000х1000; 

� Доставени и монтирани 144 м. ППР тръби тип STABI; 

� Доставени и монтирани 101,5 м. ВиК тръби – РVС; 

� Шпакловани 1290,74 м² тавани и 2895,61 м² стени; 

� Направени 10 бр. външни стъпала към входа на дома; 

� Изграден 1 бр. подход за хора с увреждания; 

 

• В Дом за деца, лишени от родителски грижи „Христо Смирненски”, с. Балван 

 

� Доставени и монтирани 26 бр. климатици; 

� Доставени и монтирани 142 м² алуминиева дограма – врати и витрини; 

� Доставени и монтирани 55 бр. стоманени радиатори тип 21-5140-5; 

� Доставени и монтирани 97 мл. полипропиленови тръби; 

� Доставени и монтирани 36 мл. ВиК тръби – РVС; 

� Доставен и монтиран 1 бр. водогреен котел на твърдо гориво с топлинна мощност 150 KW с 

възможност за изгаряне на дърва и въглища; 

� Направени 5 бр. външни стъпала към входа на дома; 

� Изграден 1 бр. подход за хора с увреждания; 

 

Постигнати резултати 

 

Всички дейности по проекта са реализирани на 100%, които допринася за: 

 

� Модерна и рентабилна социална инфраструктура, допринасяща за предоставянето на качествени 

социални услуги в общността; 

� Енергийна ефективност и намаляване на общите разходи за енергоносители в двата дома за деца, 
лишени от родителски грижи; 

� Подобрени хигиенно–санитарните условия в домовете; 
� Повишено качество на живот на децата, в неравностойно положение 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


