
    

Този документ е създаден в рамките на проект: „Изграждане на кризисен център за лица”, 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. 

 

 

ПРОЕКТ: „ИЗГРАЖДАНЕ НА КРИЗИСЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА” 
 
 
Източник на финансиране: Приоритетна ос 1 на ОП “Региони в растеж“ 2014-2020 и 
Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 
BG16RFOP001-1.009-0003-C01. Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG16RFOP001-1.009 „Изпълнение на Интегрирани планове за 
градско възстановяване и развитие 2014-2020 – Велико Търново”, част от процедура 
BG16RFOP001-1.001-039  „Изпълнение на Интегрирани планове за градско 
възстановяване и развитие 2014-2020” 
 
Дата на сключване на AДБФП: 17.01.2017г. 
Дата на приключване:                 17.01.2020 г. 
Срок за изпълнение: 30 месеца 
Стойност на проекта по бюджет:  2 169 123, 77 лв. 
 
Проектът реализира изграждане на  "Кризисен център за лица" с общ капацитет 30 лица 
(места), разположен  в две сгради тип пасивна къща, както и благоустрояване на 
прилежащите дворни пространства. 
 
"Кризисен център" е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, 
трафик или друга форма на експлоатация, 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. С предоставянето на социалната услуга „Кризисен център“ ще 
се реализират следните основни дейности: кризисна интервенция, индивидуална 
подкрепа, подобряване или формиране на умения за социално включване, 
индивидуална и групова работа за интегриране на лицата на трудовия пазар и активно 
включване в обществения живот. 
 
Поради разполагането на Кризисния център за лица в две сгради в рамките на УПИ X и 
УПИ XII, ж.к. „Бузлуджа“, ул. „Драган Цончев“, архитектурно те ще изглеждат по 
сходен начин и ще бъдат обособени като самостоятелни сгради (тип пасивна къща) и 
пространства, независими едно от друго. Сградите ще съответстват на градската 
архитектурата и ще хармонизират на околната среда в района. 
 
Организация на пространството на двата кризисни центъра включва следните 
помещения: стая за прием; спални помещения; санитарни помещения; дневна, 
кухненски бокс и трапезария; зали за терапия; офис и санитарно помещение за 
персонала; медицински кабинет и изолатор; складово и перално помещение; гараж.  
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Предвидено е оборудване и обзавеждане, отговарящо на нормативните изисквания и 
подходящо за предоставянето на  социалната услуга от резидентен тип "Кризисен 
център". 
Общата цел на проектното предложение е изграждането на съвременна, подходяща и 
рентабилна социална инфраструктура в община Велико Търново, която да осигури 
благоприятна среда за предоставяне на качествена и ефективна услуга в общността и да 
допринесе за развитието на общинската социална политика.    

Конкретните цели включват осигуряване на условия за: 

 - предоставяне на комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик 
или друга форма на експлоатация; 

 - 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 максимално широк кръг 
от нуждаещи се лица;  

 - потенциалните потребители да 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. 

 

 


