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Проект „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“ 
 
 
 

Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., 
Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-
2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” за изпълнението на 
проект „Кризисен център за лица "ТЪРНОВГРАД" по АДБФП № BG05M9OP001-2.029-
0003-C01 
 

Дата на сключване на AДБФП: 14.02.2020г. 
Дата на приключване на дейностите на АДБФП: 31.12.2020г. 

Стойност на проекта по бюджет: 254 113,15 лв., 85 % от които (215 996,18 лв.) са от 
бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а 
останалите 15 % (38 116,97 лв.) са национално съфинансиране. 

 
 
            Проект „Кризисен център за лица “ТЪРНОВГРАД“ е комплекс от социални 
услуги за лица, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на 
индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно 
консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага 
незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция. 
  
Чрез изпълнението на дейностите по Проект „Кризисен център за лица 
“ТЪРНОВГРАД“ са постигнати целите за осигуряване на условия, както следват: 

 предоставяне на комплекс от социални услуги за лица; 
 оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневни потребности, 

правно консултиране на потребителите, социално - психологическа помощ, 
подобряване или формиране на умения за социално включване, индивидуална и 
групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активното им 
включване в обществения живот, а когато се налага незабавна намеса, 
включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция; 

 социално включване и целогодишно ползване на услугата от широк кръг от 
нуждаещи се лица; 

 потенциалните потребители ще имат денонощен достъп до услугата и при 
спешна нужда; 

 разширяване на традиционно добрите услуги в общността, които предоставя 
община Велико Търново; 

 осигуряване на равен достъп до социалните услуги; 
 
На 18.05.2020 год. със Заповед № РД 22-652/ 15.05.2020 год. на за Кмет на Община 
Велико Търново Снежана Данева–Иванова – зам.-кмет „Финанси“, е разкрита 
социалната услуга от резидентен тип - Комплекс за социални услуги „ТЪРНОВГРАД“, 
включващ Кризисен център за лица - блок 1, Велико Търново, ул. Драган Цончев № 8, с 
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капацитет 15 места и Кризисен център за лица - блок 2, Велико Търново, ул. Драган 
Цончев № 6, с капацитет 15 места. 
  
0882062166 – Наталия Петкова - Управител 
0884012125 – Кризисен център за лица - блок 1 
0882950272 – Кризисен център за лица - блок 2     


