
                               
Оперативна   Програма  „Региони  в  Растеж”  2014 - 2020 г. 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния 
бюджет на Република България 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  BG16RFOP001-5.001-0033 „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 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 на ОПРР 2014-2020 г. 
 
 

 

Проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ 

 

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” 
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. и Административен договор 
за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0033-С01 
 
Дата на сключване на АДБФП : 12.03.2018г. 
Срок за изпълнение:  24 месеца 
Стойност на проекта по бюджет: 820 000 лв. 
 
Реализацията на проект  „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ ще  
осигури  подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община 
Велико Търново, която да допринесе за предоставяне на нов вид резидентни и 
съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа 
за деца.  
 
Проекта предвижда  „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца”, включващ: 
Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места, 
Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места, 
Разширяване на Център за обществена подкрепа” с адрес гр. Велико Търново, ж.к. 
„Кольо Фичето", ул. „Симеон Велики" № 3 разположен в имот частна общинска 
собственост на Община Велико Търново (АКТ № 5800/02.01.2014 год.).  
Имотът представлява сграда на бивша детска ясла с четири корпуса и прилежащо 
дворно пространство (ПИ с идентификатор № 10447.502.41) в непосредствена близост 
до градски парк.  
 
За изграждането на Комплекса за социални услуги за деца ще се извършат строително-
монтажни работи, които включват: саниране на сградата, смяна на дограма, ремонт на 
покривна конструкция, смяна на ел. инсталация, водоснабдителна и отоплителни 
инсталации, обзавеждане, оборудване, както и изграждане на достъпна архитектурна 
среда с прилежащото дворно пространство на имота.  

 
След приключване на ремонтните работи ще се оформят: 

• Корпус юг и корпус изток на второ ниво - Преходно жилище за деца от 15 до 18-
годишна възраст  

• Корпус юг и корпус изток на ниво партер - Дневен център за подкрепа на деца с 
тежки множествени увреждания и техните семейства  

• Първи етаж, Корпус Север - Ремонт, обзавеждане и оборудване на Разширение 
на Център за обществена подкрепа  
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Целевите групи, към които е насочен проект „Изграждане на комплекс от социални 
услуги за деца“ са: 

• Деца, настанени в ЦНСТ, включително деца от 15 до 18 години; 
• Деца с увреждания, включително и децата с тежки множествени увреждания; 
• Родители на деца с увреждания, вкл. тежки множествени увреждания, които се 

нуждаят от специализирани консултации; 
• Родители на деца в риск, които се нуждаят от консултации; 
• Потенциални бъдещи приемни родители и осиновители. 

Целевите групи напълно кореспондират със заложените в Актуализирания план за 
действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация 
на децата в Република България“. 
Чрез реализацията на предвидените инвестиции, изпълнението на проекта ще 
допринесе (на местно, регионално и национално ниво) за обогатяване на пакета 
социални услуги предоставяни в общността. 
 
Крайни бенефициенти:  

• 75 лица, които ще се ползват от услугите на разширения Център за обществена 
подкрепа; 

• 30 деца, които ще се ползват от услугата на Дневен център за подкрепа на деца с 
тежки множествени увреждания и техните семейства и 60 потребителя, които ще могат 
да се възползват от консултативни услуги;  

• 8 деца, които ще бъдат настанени в Преходно жилище за деца от 15 до 18-
годишна възраст;  
 
Специфичните цели на проекта са : 

• Разкриване на нова услуга " Дневен център за подкрепа на деца с тежки 
множествени увреждания и техните семейства с капацитет 30 потребителя 

• Разкриване на нова услуга "Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна 
възраст" с капацитет 8 деца, които ще живеят в среда, близка до семейната и ще 
придобият умения за самостоятелен и независим живот с подкрепата на квалифицирани 
специалисти 

• Осигуряване на инфраструктура за разширения капацитет на съществуващ 
Център за обществена подкрепа в  гр. Велико Търново 
 
 


