
                               
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  BG16RFOP001-5.002-0004 „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни хора и лица с 
умствена изостаналост”, 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 ГРИЖИ ЗА 
ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“ 

 

Източник на финансиране: Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура” 
на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и Административен договор 
за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0004-С01 
 
Дата на сключване на АДБФП: 04.02.2019 г. 
Срок за изпълнение:  24 месеца 
Стойност на проекта по бюджет: 2 760 000,00 лв. 
 
Реализацията на проект  „Изграждане на комплекс от социални грижи за възрастни 
хора и лица с умствена изостаналост“ ще  осигури  подходяща и ефективна социална 
инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за 
постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на 
общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия 
за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, 
посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за 
дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-
добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им 
предоставяне. 
 
Проекта предвижда  изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни 
хора и лица с умствена изостаналост на територията на община Велико Търново, 
съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните 
услуги, чрез:  
 

• Изграждане на 4 сгради (ново строителство), всяка от които с 
предназначение за предоставяне на услуга „Център за грижа за лица с умствена 
изостаналост“ с общ капацитет 60 лица (места) в с. Церова кория, община Велико 
Търново. Центровете представляват отделни масивни сгради, разположени в общ 
парцел, със самостоятелни прилежащи дворни пространства. Архитектурно ще 
бъдат оформени в единен композиционен комплекс. Общото за комплекса 
външно прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с места за 
почивка и разходки. Предвижда се изграждане на обща кухня майка (в изнесена 
пристройка към една от сградите), обзаведена и оборудвана съобразно общия 
брой на потребителите. 

 
• Ремонт, реконструкция, осъвременяване и саниране на съществуваща 

сграда за предоставяне на услуга „Център за грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване" с капацитет 15 лица (места) в град Велико 
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Търново. Центърът ще бъде обособен като самостоятелен обект с отделен вход и 
собствено прилежащо дворно пространство.  
Във всяка от посочените сгради ще има помещения за общо ползване, лични и 
сервизни помещения (складови; инсталационни; за персонала, включително 
медицински кабинети според нормативните изисквания). 
 
Очаквани резултати: 
След изграждането на нови и ремонт на съществуваща сграда, както и тяхното 
обзавеждане и оборудване, ще се предоставят следните нови услуги:  

• социална услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ (4 броя 
с капацитет от 15 места всеки); 

• социална услуга „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване“ (1 брой с капацитет от 15 места). 

 
Целевите групи: кореспондират със заложените в Плана за действие за периода 
2018-2021г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа: 

• Пълнолетни лица с умствена изостаналост и множествени увреждания; 
• Възрастни хора, включително и възрастни в невъзможност за 

самообслужване. 
 
Крайни бенефициенти:  

• 60 лица, които ще се ползват от услугите на четирите Центъра за грижа за 
лица с умствена изостаналост;  

• 15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни 
хора в невъзможност за самообслужване. 

 
 
 
 
 
 


