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На 01 август 2022 год. стартира изпълнението на подписания Административен 

Договор между Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната 
политика за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на 
конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните 
и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги за изпълнението на 
Проект BG05M9OP001-2.090-0019-C01 "Центрове за дългосрочна грижа - новите 
социални услуги в Община Велико Търново". 

Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по Проект 
BG05M9OP001-2.090-0019-C01 "Центрове за дългосрочна грижа - новите социални 
услуги в Община Велико Търново" e на стойност 1 127 000,00 лв. от които 85 % 
(957 950,00 лв.) са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския 
социален фонд, а останалите 15 % (169 050,00 лв.) са национално съфинансиране. 

 
Изпълнението на дейностите по Проект „Центрове за дългосрочна грижа - 

новите социални услуги в Община Велико Търново“ е в периода от 01.08.2022 г. до 
30.06.2023 г. 

В изпълнение на заложените по Проекта цели ще бъдат разкрити пет нови 
социални услуги от резидентен тип: 

- 4 бр. „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет по 15 
места всеки център; 

- 1 бр. „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване“ с капацитет 15 места.  
 

Четирите центъра ще бъдат разкрити в новопостроени масивни едноетажни 
сгради, архитектурно оформени в единен композиционен комплекс, със самостоятелни 
прилежащи дворни пространства, намиращи се в с. Церова кория, община Велико 
Търново, а „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ в 
ремонтирана, реконструирана и санирана двуетажна сграда, в гр. Велико Търново, ул. 
„Симеон Велики“ № 3. 

Сградите, в които ще бъдат разкрити социалните услуги са изградени, 
ремонтирани, обзаведени и оборудвани в рамките на Проект BG16RFOP001-5.002-
0004-C01 „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с 
умствена изостаналост“ по Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020. 

 
В обхвата на целевите групи за услугата „Център за грижа за лица с умствена 

изостаналост“ попадат: пълнолетни лица с умствена изостаналост, настанени в 
специализирани институции, такива с продължителен престой в Държавна 
психиатрична болница, както и техните семейства, служители в организации и 
институции, ангажирани с процесите на деинституционализация, с индикативен 
капацитет 60 лица. В Центровете за грижа ще се настаняват лица с умствена 
изостаналост след направена оценка на потребностите от междуведомствена комисия с 
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представители на различни институции и организации, в рамките на Етап 1 от 
операцията. 

Целеви групи за услугата „Център за грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване“ са:  възрастни хора над 65-годишна възраст с 
ограничения или в невъзможност за самообслужване, както и техните семейства, 
служители на доставчици на социални и здравни услуги, с индикативен капацитет 15 
лица. 
  

Чрез изпълнение на дейностите по Проект "Центрове за дългосрочна грижа - 
новите социални услуги в Община Велико Търново" се цели: 

- Извеждане на лица с умствена изостаналост от специализирани институции; 
- Подкрепа на лицата и предоставяне на социални услуги от резидентен тип – 

„Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ - 4 броя; 
- Преодоляване на обществените нагласи към хората с умствена изостаналост и 

мобилизиране на обществените ресурси за подкрепа; 
- Предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни хора в 

невъзможност за самообслужване; 
- Подкрепа на лицата и предоставяне на социални услуги от резидентен тип – 

„Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“ - 1 брой. 
 
Очаквани резултати: 
- създаване на възможност за независим и достоен живот на лицата с умствена 

изостаналост и възрастни хора в невъзможност за самообслужване, 
посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни 
интегрирани социално-здравни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с 
реалните потребности на целевите групи; 

- формиране на умения за живот на база индивидуалните възможности на 
лицата, които ползват услугите; 

- променени обществени нагласи към хората, които срещат затруднения, 
поради наличието на умствена изостаналост. 

 
 

Август 2022 година 
гр. Велико Търново 
 
 


