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ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 5: „Регионална социална инфраструктура“
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№

1

Наименование на
бенефициента

Община
Хасково

Наименование
на проекта

Кратко описание на проекта

Създаване на
подходящи
условия за
подкрепа в
общността, чрез
изграждане на
Център за грижа
за лица с
психични
разстройства в
Град Хасково

Проектното предложение е съвкупност от мерки, чието
изпълнение ще осигури подходяща инфраструктура за
предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и
възрастни хора с психични разстройства. Дейностите по
проекта са в съответства с Плана за действие за периода 20182021г. за изпълнение на Националната стратегия за
дългосрочна грижа, и допринасят за осигуряването на достъп
до качествени социални услуги за целевата група. В рамките на
проекта се предвижда изграждането на Център за грижа за
лица с психични разстройства в Град Хасково, с капацитет 15
/петнадесет/ потребителя. Дейностите, които ще се изпълняват
в рамките на проекта са: 1. Определяне на екип и дейности за
управление и отчет на проекта.; 2. Изготвяне на документация и
провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители; 3.
Инженеринг за изграждане на Център за грижа за лица с
психични разстройства в Град Хасково; 4. Упражняване на
строителен надзор на обектите на интервенция и извършване
на оценка на съответствието на инвестиционните проекти; 5.
Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за
социалните услуги в общността; 6. Осигуряване на информация
и комуникация по проекта.

Начална
дата на
изпълнение

01.11.2018

Дата на
приключване

01.11.2020

Общо
допустими
разходи

569 591,81

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

85 %

Пощенски
код/ Код,
съгласно
Националния
регистър на
населените
места

6300

Държава

Категории на
интервенция

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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3

Община Враца

Община
Пловдив

Нови
възможности за
възрастни и хора
с увреждания в
община Враца

Осигуряване на
подходяща и
ефективна
инфраструктура
за предоставяне
на нови
социални услуги
за лица с
увреждания и
възрастни хора в
град Пловдив

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна
социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на
нови качествени резидентни социални услуги за лица с
увреждания и възрастни хора в община Враца. Обхвата на
социалните услуги на територията на община Враца ще се
разшири чрез строителство, обзавеждане и оборудване на
сграден фонд за създаване на нови социални услуги: 2 Центъра
за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР), 1 Център за
грижа за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) и 1 Център за
грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване
(ЦГВХНС) съгласно Картата на резидентните услуги.
Изграждането на инфраструктура за предоставяне на
социалните услуги е в съответствие с Плана за действие за
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа. Проектът допринася за
гарантиране правата на лицата с увреждания и възрастните
хора до достъп до качествена грижа и резидентни услуги,
отговарящи на индивидуалните им потребности. Всеки център е
с капацитет 15 места. Целевите групи са: за ЦГЛПР– 30 лица 10 от тях, изведени от специализирана институция и 20 лица от
общността; за ЦГЛУИ - 15 лица, настанени в Дом за
пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци; за
ЦГВХНС –15 лица от общността, включени в списъка на
чакащите за ползване на социалната услуга към Дирекция
„Социално подпомагане“- Враца. След приключване на проекта,
в обновената инфраструктура ще се предоставят социални
услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. Числеността
на персонала в новите социални услуги ще е съобразена с
методическите указания на Агенцията за социално
подпомагане. Ще се разкрият 54 нови работни места. Екипите
ще включват ръководител,социални работници, трудотерапевти
и санитари/болногледачи.За осигуряване устойчивост на
новите социални услуги се предвижда кандидатстване с проект
по ОП "Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се
предприемат действия те да са делегирани от държавата
дейности.
Проектa цели създаването на Център за подкрепа на лица с
различни форми на деменция с капацитет 15 лица и Център за
грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с
капацитет 15 лица в град Пловдив. Специфичните цели на
проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на
предвидените в него дейности, а именно: 1.Организация и
управление на проекта; 2.Провеждане на обществени поръчки
и избор на изпълнители по проекта; 3. Осигуряване на
информация и комуникация по проекта; 3. Изграждане на
ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 2
нови социални услуги в Община Пловдив; 4. Строителен надзор
и оценка на съответствието; 5. Доставка и монтаж на
оборудване и обзавеждане по проекта. С оглед цялостното и
ефективно изграждане на новите социални услуги, в рамките на

28.11.2018

30.11.2018

28.11.2020

30.11.2020

2 234 995,89

1 093 193,07

85 %

85 %

3000

4000

България

1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

4

5

Община
Смолян

Община
Силистра

Създаване на
Дневен център
за подкрепа на
лица с различни
форми на
деменция и
техните
семейства в гр.
Смолян

Социални услуги
в общността за
възрастни хора и
хора с
увреждания в гр.
Силистра

проекта, ще бъде извършен инженеринг, който да осигури
необходимата техническа и екзекутивна документация за
целесъобразното изпълнение и проследяване реализацията на
инфраструктурните интервенции. Проектът ще създаде условия
за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни
междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с
реалните потребности на лицата с различни форми на
деменция и възрастните хора в невъзможност от
самообслужване. С настоящия проект, Община Пловдив ще
има възможността да спази и приложи европейските и
национални нормативи, касаещи замяната на
институционалния модел на грижа с грижа в общността и
децентрализацията на социалните услуги като цяло.
Проектът предвижда ремонт - вътрешно преустройство на
съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване за
разкриване на социална услуга "Дневен център за подкрепа на
лица с различни форми на деменция и техните семейства" в гр.
Смолян. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство
на съществуваща сграда с отпаднало предназначение,
разположена в гр. Смолян. За изпълнението на ремонтните
дейности са разработени технически проекти при спазване на
функционалните изисквания и насоки за изграждане на такъв
тип инфраструктура като вътрешното преустройство се
проектира в съответствие с насоките за кандидатстване и
посочените в тях градоустройствени, ситуационни,
композиционни и функционални изисквания към сградата и
помещенията, предвидени за този тип социална услуга.
Капацитетът на центъра ще бъде 40 човека. В проекта са
включени и дейности за строителен надзор, авторски надзор,
инвеститорски контрол, доставка и монтаж на обзавежда не и
оборудване, публичност и управление на проекта.
Настоящото проектно предложение е насочено към
осигуряване на подходяща и ефективна социална
инфраструктура на територията на Община Силистра за
предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността
за възрастни хора и хора с увреждания в подкрепа на тяхната
деинституционализация. Планираните дейности включват
изграждане и оборудване на предвидената в Картата на
резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствена работна
група за управление и координация на процеса по
деинституционализация на възрастни хора, материална база за
създаване на 2 нови социални услуги на територията на
община Силистра, а именно: Център за грижа за хора с
психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване. Включените услуги ще
бъдат ситуирани в имот общинска собственост. Сградите ще
бъдат в съответствие с разработените и утвърдени от
Министерство на труда и социалната политика функционални
изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата,
съобразени с релевантните европейски документи за

12.12.2018

14.12.2018

12.12.2020

14.12.2020

553 059,61

1 109 724,76

85 %

85 %

4700

7500

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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Община
Дряново

Община Малко
Търново

Изграждане на
комплекс за
социални услуги
за лица с
психични
разстройства

Изграждане,
оборудване и
обзавеждане на
Център за грижа
за лица с
умствена
изостаналост –
гр. Малко
Търново

деинституализация и живот в общността. Общата стойност на
проекта е съобразена с максималния размер на определената
безвъзмездна финансова помощ за Община Силистра в
качеството й на конкретен бенефициент по процедурата и с
индикативните стойности за всяка отделна услуга.
Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на
равен достъп до качествени грижи и услуги на възрастни хора с
невъзможност за самообслужване и хора с психични
разстройства чрез изграждане на необходимата
инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи
услуги в общността.
Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс
за социални услуги за лица с психични разстройства на
територията на община Дряново, съгласно Картата на услугите
за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги,
чрез: 1. Изграждане на 7 сгради (ново строителство), всяка от
които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за
грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 105
лица (места) в град Дряново, община Дряново, област Габрово.
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. Във всяка от посочените сгради
ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни
помещения (складови; инсталационни; за персонала, според
нормативните изисквания). Ще бъдат осъществени дейности по
инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на
строителството); изготвяне на оценка за съответствие;
строителен надзор; информационно-комуникационна кампания
за популяризиране на проекта и източниците на финансиране.
Община Дряново ще осигури с друго финансиране различно от
финансирането по настоящата схема по ОП РР, необходимото
оборудване и обзавеждане за безпроблемното функциониране
на социалните услуги от резидентен тип, съобразно
изискванията за предоставяне на съответната услуга, а
прилежащите дворни пространства ще бъдат благоустроени.
Проектното предложение предвижда изграждане (ново
строителство) на Център за грижа за пълнолетни лица с
умствена изостаналост (ЦГПЛУИ) в град Малко Търново , във
връзка с процеса на деинституционализация на грижата за
възрастни хора и хора с увреждания, за осигуряване на достъп
до качествени социални услуги за лица с увреждания и
възрастни хора и в съответствие с Плана за действие за
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна грижа. Изграждането на ЦГПЛУИ ще
бъде в съответствие с разработените и утвърдени от
Министерство на труда и социалната политика функционални
изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата,

18.12.2018

02.01.2019

18.12.2018

02.01.2021

3 987 899,85

553 283,91

85%

85 %

5370

8350

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
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Община
Сливен

Подкрепа за
деинституционал
изация на
социални услуги
за хора с
увреждания в
община Сливен

Община
Шумен

Центрове за
грижа за лица с
умствена
изостаналост

Община Ловеч

Подкрепа за
деинституционал
изация на
социалните
услуги за
възрастни и хора
с увреждания в

съобразени с релевантните европейски документи за
деинституционализация и живот в общността. След
приключване на строителните дейности помещенията ще бъдат
оборудвани и обзаведени съобразно „Изисквания по
отношение на оборудване/обзавеждане“ посочени във
„Функционалните изисквания за ЦГЛУИ“
Настоящото проектно предложение „Подкрепа за
деинституционализация на социални услуги за хора с
увреждания в община Сливен“ предвижда да изгради два
центъра за предоставяне на социални услуги, а именно Център
за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за
лица с умствена изостаналост. Изграждането на
инфраструктурата за предоставяне на социални услуги за лица
с увреждания и възрастни хора се основава на функционални
изисквания и насоки за изграждане на новата инфраструктура,
съобразени с релевантните европейски документи за
деинституционализация и живот в общността, разработени от
Министерство на труда и социалната политика. Проектът
включва дейности по извършване на строително-монтажни
работи, доставка и монтаж на цялостно оборудване и
обзавеждане, упражняване на строителен и авторски надзор,
дейности по организация и управление, информация и
комуникация по проекта.
Проектното предложение има за цел да подобри качеството на
живот и възможностите за социално включване на лицата с
умствена изостаналост, чрез осигуряване на мрежа от
резидентни услуги и мерки за подкрепа в общността и
изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за
предоставянето им. Планираните дейности включват
изграждане и оборудване на предвидената в Картата на
услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните
услуги материална база за създаване на нови социални услуги
на територията на община Шумен, а именно два Центъра за
грижи за лица с умствена изостаналост. Проектът предвижда и
осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване за
социалните услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна
среда за ползвателите.Той е изцяло съобразен с
хоризонталния принцип на Европейския съюз за подобряване
достъпа за хора с увреждания и равни възможности и ще
спомогне за постигане на целите, заложени в секторните
стратегически документи в областта на социалната политика,
както и в сферата на деинституционализацията на грижата за
хората с увреждания.
С реализацията на проектното предложение (ПП) ще се
удовлетвори идентифицираната в Плана за действие за
периода 2018-2021г. за изпълнение на Нац. стратегия за
дългосрочна грижа, необходимостта от изграждане на
инфраструктура за разкриване на Център за грижа за хора с
увреждания и възрастни хора (лица с психични разстройства,
умствена изостаналост, различни форми на деменция и

[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

07.01.2019

07.01.2019

09.01.2019

07.01.2021

07.01.2021

09.09.2020

1 121 094,65

1 099 922,88

569 980.45

85 %

85 %

85%

8800

9700

5500

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;

гр. Ловеч

11

Столична
община

Изграждане на
инфраструктура
за 9 нови
социални услуги
в Столична
община в 2
обекта на
интервенция

възрастни хора в невъзможност за самообслужване). Целеви
групи: -възрастни хора и хора с увреждания, които чакат за
настаняване в социални услуги от резидентен тип, в т.ч. с
психични разстройства, умствена изостаналост и деменция възрастни с психични разстройства, трайно настанени (над 1г.)
в държ. психиатрични болници и които нямат нужда от активно
лечение, но не могат да бъдат изписани поради липсата на
жилище, близки или последните не желаят да се грижат за тях
след изписването им от болницата. -пълнолетни лица с
умствена изостаналост и множествени увреждания -лица с
различни форми на деменция -роднини и близки на възрастни
хора, хора с увреждания, деменция и др., които полагат грижи
за тях -широката общественост. Основна цел: изграждане на
инфраструктура за разкриване на социална услуга в общността
за възрастни хора и хора с увреждания, съгл. Картата на
резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в
общността. Очакван резултат: В изградената инфраструктура
да се предоставя качествена социална услуга за възрастни и
хора с увреждания. ПП ще допринесе за постигане на
интегриран подход при грижата за възрастните хора и хората с
увреждания, с ясен социален ефект и въздействие, чрез
гарантираната допълняемост, интегрираност и устойчивост на
мерките, заложени по ОПРЧР 2014-2020г. Основни дейности:
организация и управление, мерки за информиране и
комуникация, изготвяне на инвестиционен проект, изпълнение
на СМР, осъществяване на АН, строителен надзор с
инвеститорски функции и оценка на съответствието на
инв.проект, въвеждане в експлоатация, обзавеждане и
оборудване.
Настоящото проектно предложение е насочено към
осигуряване на инфраструктура за 9 нови соц. услуги в
Столична община (СО) чрез ново строителство на 2 места (в 2
обекта на интервенция), както следва: - ОБЕКТ "Княжево" (р-н
Витоша, СО) - понастоящем в рамките на обекта е разположена
1 функционираща соц. услуга - Дом за пълнолетни лица с
деменция. По проекта се планира в прилежащото пространство
на дома да бъде изградена нова сграда за осигуряване на
инфраструктура за 1 нова соц. услуга в общността "Дневен
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства". - ОБЕКТ "Подгумер" (р-н Нови искър, СО) понастоящем в рамките на обекта са разположени 2
функциониращи соц. услуги - Дом за пълнолетни лица с
умствена изостаналост и Защитено жилище за лица с психични
разстройства. По проекта се планира в прилежащото
пространство да бъдат изградени 8 нови сгради за осигуряване
на инфраструктура за 8 бр. нови резидентни соц. услуги (вкл: 6
ЦГ за лица с умствена изостаналост и 2 ЦГ за лица с психични
разстройства). Проектът предвижда ново строителство, тъй
като СО не разполага с подходяща свободна материална база,
която да може с по-малко средства да се

[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

14.01.2019

14.01.2021

5 023 159.74

85%

1000

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

12

Община
Велики
Преслав

Създаване на
Център за грижа
за лица с
умствена
изостаналост в
с. Имренчево,
община Велики
Преслав

ремонтира/преустрои/реконструира така, че да е подходяща и
да отговаря на функционалните изисквания за конкретните
услуги. За всеки от 2та обекта е необходимо да бъдат
разработени инвестиционни проекти съгласно приложимото
българско законодателство. Във връзка със СМР се предвижда
процедура на инженеринг (проектиране, строителство и
авторски надзор). Извършването на предпроектно проучване,
строителен надзор и оценка за съответствието ще бъде
възложено на СОФИНВЕСТ ЕООД при условията на чл.14,
ал.1, т.5 от ЗОП и на основание чл.20а от ЗЗД за 2та обекта.
Новите услуги, за които ще бъде изградена инфраструктура, са
заложени в Картата на резидентните услуги и Картата на
услугите за подкрепа в общността за СО и ще бъдат
съобразени с функционалните изисквания по процедурата.
Изпълнението на настоящото проектно предложение ще
допринесе за осигуряване на необходимата инфраструктура за
разкриване на нова социалнa услугa в община Велики Преслав,
насочена към възрастни лица с увреждания. Това ще бъде
постигнато чрез извършване на ремонт, преустройство,
пристрояване и модернизация на общинска сграда, в която ще
бъде създаден център за грижа за лица с умствена
изостаналост, съгласно предвиденото в Картата на
резидентните услуги и Картата на услугите за подкрепа в
общността. По този начин ще се разшири спектъра на
предлаганите обществени грижи и ще се гарантира социално
включване в дългосрочен план на лица, живеещи в изолация
поради постоянната нужда от обгрижване. Обектът на
интервенция се намира в с. Имренчево, община Велики
Преслав. Представлява едноетажна полумасивна Г-образна
постройка със застроена площ 352 кв. м. Покривът е дървена
конструкция върху каратаван, покрит с керемиди. Сградата е
построена през 50-те години на ХХ-век и в нея до 1998 г. се е
помещавало основно училище. Състоянието на постройката е
относително добро, с изключение на покрива, който е с
прогнили дървени елементи и пропаднали части. Електро и ВиК
инсталациите са прекъснати. Основните дейности, включват: 1.
изпълнение на строително-монтажни работи, включващи
пристрояване, реконструкция, обновяване, прилагане на мерки
за енергийна ефективност и благоустрояване на дворно
пространство. 2. упражняване на авторски надзор; 3.
упражняване на строителен надзор; 4. съставяне на технически
паспорт; 5. доставка на обзавеждане и оборудване. 6.
въвеждане в експлоатация. Очакваните резултати са: 1.
изпълнени строително-монтажни работи, включващи
пристрояване, реконструкция, обновяване, прилагане на мерки
за енергийна ефективност и благоустрояване на дворно
пространство. 2. упражнен на авторски надзор 3. упражнен
строителен надзор; 4. съставен технически паспорт; 5.
доставено и монтирано оборудване и обзавеждане; 6. въведен
в експлоатация обект.

15.01.2019

15.07.2020

582 951.67

85 %

9850

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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14

Община
Димитровград

Община
Свищов

Център за
настаняване от
семеен тип на
възрастни хора с
деменция

Създаване на
нова социална
услуга Център за
грижа за
възрастни хора в
невъзможност за
самообслужванe

Проектното предложение включва строителство, ремонт,
реконструкция, обновяване на сграден фонд - център за грижа
за лица с различни форми на деменция, включително
прилежащото на обекта дворно пространство, при осигуряване
на достъп за хора с увреждания. Центърът ще е с капацитет 15
места - 7 стаи с по 2 и 1 с 1 легло. В съответствие с
разработените и утвърдени от МТСП функционални изисквания
и насоки ще бъдат осигурени и следните помещения: Дневна,
трапезария с 15 места, миялно, склад за почистващ инвентар,
санитарен възел за инвалиди и помещение за персонала.
Инвестиционният проект е разработен и одобрен в рамките на
изпълнението на Процедура на ОПРР BG161PO001/5-02/2012
"В подкрепа за следващия програмен период". Изготвени,
съгласувани и одобрени са частите Архитектура, ВиК,
Геодезия, Газификация, Електрическа, ЕЕ, Конструктивна, ОВК,
ПБЗ, Пожарна безопасност и ПУСО. Проектът е в изпълнение
на основните цели на Националната стратегия за дългосрочна
грижа за създаване на условия за независим и достоен живот
на възрастните хора и хората с увреждания чрез
предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за
дългосрочна грижа, съобразени с индивидуалните нужди на
потребителите. Изпълнението му подкрепя осигуряването на
инфраструктура за социална услуга в общността за лица с
различни форми на деменция. Изграждането на
инфраструктурата е в съответствие с утвърдените от МТСП
функционални изисквания и насоки, съобразени със
съответните европейски документи за деинституционализация
и живот в общността. Изпълнението му ще спомогне за
постигане на целите на секторните стратегически документи на
социалната политика и на деинституционализацията на грижата
за възрастните хора и хората с увреждания. Проектът е в
унисон с Националната концепция за насърчаване на активния
живот на възрастните хора в България, Националната
стратегия за демографско развитие на населението в
България, и Националната стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване.
Настоящото проектно предложение цели създаването на
иновативна социална услуга-Център за грижа за възрастни
хора в невъзможност за самообслужване /ЦГВХНС/.
Предвидени са дейности по ремонт, реконструкция, оборудване
и обзавеждане на сграда общинска собственост,
предназначена за функционирането на социална услуга от
резидентен тип в град Свищов. Потребители на Центъра ще
бъдат възрастни хора в невъзможност за самообслужване, на
които ще бъде осигурен достъп до качествени социални услуги
в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Създаването на социалната инфраструктура ще се осъществи
чрез интервенции, напълно съответстващи, на утвърдените
функционални изисквания/ приложение Н/ от Насоките за

15.01.2019

15.01.2019

15.04.2020

15.07.2020

554 856.00

538 827.78

85%

85 %

6400

5250

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

15

Община
Кърджали

Заедно за
достоен живот

кандидатстване по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 5: "
Регионална социална инфраструктура", BG16RFOP001-5.002 "
Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за
възрастни и хора с увреждания". Чрез извършване на
предвидените строително-ремонтни дейности/СМР/, вкл.
реконструкция на помещения, съобразно утвърдените
функционални изисквания за сградата, доставка на
необходимото оборудване и обзавеждане ще се предоставя
нова социална услуга с капацитет от 15 потребители. Ще бъде
осигурен достъп за хора с увреждане до и в ЦГВХНС, чрез
монтаж на асансьор, съобразно изискванията на Наредба №4
от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на
строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за
населението, вкл. за хората с увреждания. Проектът, в
съответствие с програмните документи, цели
деинституционализацията на хора с увреждания и възрастни
хора, и изграждане на приемаща и подкрепяща нагласа в
обществото.
Общата цел на проекта "Заедно за достоен живот " е да се
създадат условия за предоставянето на нови социални услуги,
осигуряващи качествена дългосрочна грижа за лица с
увреждания и възрастни хора. Специфичните цели на проекта
са:- Да се осигурят условия за предоставяне на качествена
дългосрочна грижа на лица с увреждания и възрастни хора ; Чрез преустройството на сградния фонд и осигуряването на
необходимото оборудване да се създадат подходяща
инфраструктура и условия за предоставяне на две нови
резидентни услуги в общността, предназначени лица с
увреждания и възрастни хора; - Чрез изграждането на Дневен
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и
техните семейства да се разшири обхвата на предлаганите
социални услуги за лица с увреждания и техните семейства.
Пряка целева група на проекта са 70 лица с увреждания и
възрастни хора от община Кърджали, от които 40 човека,
ползващи социалните услуги предоставяни от изградения
Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на
деменция и техните семейства и 30 човека, които ще ползват
услугите на създадените Център за грижа за лица с психични
разстройства и Център за грижа за лица с различни форми на
деменция. Непреки бенефициенти са над 240 членове на
семействата на ползвателите на новите социални услуги, както
и около 40 човека персонал на новите услуги. Основните
дейности по проекта са свързани с извършване на строително монтажни работи за преустройство на сградата, в която ще
бъдат създадени новите две резидентни услуги и изграждането
на сградата, в която ще се помещава дневния център. В
основните дейности са включени и доставка на оборудване за
тези услуги, дейности за извършване на обследвания съгласно
ЗЕЕ и ЗУТ, проектиране, строителен и авторски надзор,

16.01.2019

16.01.2021

1 678 141.25

85%

6600

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;
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Община Варна

Изграждане на
"Център за грижа
за лица с
различни форми
на деменция" и
ремонт на
сграда за
"Дневен център
за подкрепа на
лица с различни
форми на
деменция и
техните
семейства" на
територията на
община Варна

Община
Габрово

Изграждане на
среда,
позволяваща
предоставяне на
качествени
социални услуги
за възрастни и
хора с
увреждания

информация и публичност, и управление на проекта. В
резултат от изпълнението на проекта ще се изгради социална
инфраструктура за предоставяне на качествени социални
услуги за дългосрочна грижа за лица с увреждания и възрастни
хора.
Деменцията е прогресивно дегенеративно заболяване на
нервната система, което поврежда интелектуалните,
психическите и физическите способности на болния и го прави
неспособен да се грижи сам за себе си. Засяга предимно хора
на възраст над 60 години и придобива все по-големи мащаби и
значимост, поради нарастването на продължителността на
човешкия живот и актуалната през последните години
тенденция към застаряване на населението. Изключителната
медико-социална значимост на това състояние е резултат както
от високата заболеваемост и прогресивната загуба на
автономията на болните, така и от спецификата на
необходимите грижи, изискващи изключителни здравни,
морални и финансови разходи. Към настоящия момент на
територията на община Варна не се предоставят социални
услуги за възрастни хора с деменция като делегирани от
държавата или местни дейности. По тази причина жители на
Варна са настанявани в институции на територията на друга
област. Броят на желаещите настаняване в социални услуги от
резидентен тип е 49 и поставя област Варна на първо място в
страната, по данни от аналитичния доклад на АСП за 2017 год.
Отново там, липсата на приобщаваща социална и архитектурна
среда, недостатъчния брой социални услуги в общността за
пълнолетни лица и липсата на подкрепа от близки и роднини са
посочени като основни фактори, влияещи върху качеството на
живот и възможностите за социално включване на хора с
различни форми на деменция. В този контекст е разработен
настоящия проект за изграждане на социална инфрастуктура,
предлагаща удобства и съвременни възможности за
реализиране на услугите „Дневен център за подкрепа на лица с
различна форма на деменция и техните семейства“ и „Център
за грижа за лица с различна форма на деменция“. Проектната
идея е подобряване качеството на живот на хората с деменция,
подпомагане на техните роднини в полагането на грижи,
превенция на институционализирането и на излишната
хоспитализация, както и осигуряване на последващи
хоспитализацията мерки.
Общата цел на настоящото проектно предложение е
изграждане на инфраструктура, която да създаде условия за
подобрено социално приобщаване на възрастни и хора с
увреждания. Специфичните цели, които ще се постигнат са: осигуряване на условия за предоставяне на качествени
социални услуги в общността на възрастни и хора с
увреждания; - създаване възможност за предоставяне на две
нови социални услуги, насочени към възрастни и хора с
увреждания. За постигането на посочените цели проектът

17.01.2019

18.01.2019

17.01.2021

18.01.2021

1 313 417.26

1 094 999.99

85 %

85%

9000

5300

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
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Община
Търговище

Алтернатива за
живот

предвижда комплекс от мерки в основата си инфраструктурни,
които ще бъдат реализирани в период от 24 месеца и включват
5 основни дейности: - Преустройство на част от комплекс за
социални грижи за осигуряване на две нови социални услуги Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане Обособяване и благоустрояване на дворно пространство и
осигуряване на достъп за хора с увреждания - Информация и
комуникация - Управление на проекта В резултат на
изпълнението на проекта ще бъдат подкрепени 2 обекта на
социалната инфраструктура в процеса на
деинституционализация. За изпълнението на проекта ще
отговаря екип от 4 лица, служители на бенефициента –
строителен инженер, архитект, счетоводител, експерт социални
дейности. За осъществяване на дейностите ще бъдат избрани
6 външни изпълнители, съобразно изискванията на закона за
обществени поръчки.
С проектното предложение „Алтернатива за живот“ Община
Търговище изпълнява политиките за деинституционализацията
на грижата за възрастните хора и хората с увреждания. По
проекта ще бъде създадена необходимата инфраструктура за
разкриване на две нови социални услуги: Център за грижа за
лица с психични разстройства и Център за грижа за възрастни
хора в невъзможност за самообслужване. Двете услуги ще се
помещават в обща сграда, общинска собственост, намираща се
в село Съединение, на 12 км от град Търговище. Предвидената
интервенция включва реконструкция, пристрояване,
оборудване, обзавеждане и разполагане на нови за Община
Търговище социални услуги за обезпечаване с места за
настаняване на лица с психични разстройства и възрастни хора
в риск, чрез инженеринг при спазване на функционалните
изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата за
съответните социални услуги. След приключване на
проектирането в МТСП ще се внесе за съгласуване
техническият проект, както и списъкът с оборудването и
обзавеждането. Проектът включва задължителните дейности за
„Информация и комуникация“, съгласно Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за информация и
комуникация 2014-2020 г. Двете нови услуги ще бъдат с
капацитет по 15 места всяка, съгласно Картата на резидентните
услуги и Картата на услугите за подкрепа в общността.
Реализирането на проектното предложение на Община
Търговище допринася за постигане на интегрирания подход при
грижата за възрастните хора и хората с увреждания, с ясен
социален ефект и въздействие върху целевите групи.

борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

18.01.2019

18.01.2021

1 109 989.59

85 %

7700

България

[1] Друга инфраструктура,
която допринася за
регионалното и местното
развитие;
[2] Безвъзмездни средства;
[3] Не се прилага;
[4] Не се прилага;
[5] Насърчаване на
социалното приобщаване,
борбата с бедността и
всяка форма на
дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

INFORMATION FOR ISSUED ORDERS/ AWARDED GRANT UNDER
OPERATIONAL PROGRAMME "REGIONS IN GROWTH" 2014-2020,
PRIORITY AXIS 5 „Regional Social Infrastructure“
PROCEDURE BG16RFOP001-5.002
„Support for deinstitutionalisation of social services for adults and people with disabilities”
Date of last update: 21.01.2019

№

1

2

Beneficiary
name

Municipality
of Haskovo

Municipality
of Vratsa

Operation name

Establishment of
proper conditions
for support in the
Community, by
construction of
Center for care of
people with mental
disorders in
Haskovo

New opportunities
for adults and
people with
disabilities in Vratsa
Municipality

Operation summary

The project proposal is a set of measures, the implementation of which will
provide the appropriate infrastructure for provision of social services for
disabled persons and elderly people with mental disorders. The project
activities are in line with the Action Plan for the period 2018-2021. for
implement the National Strategy for long-term care and contribute to the
provision of access to quality social services for the target group. The
project envisages the construction of a Center for care of people with
mental disorders in Haskovo, with a capacity of 15 / fifteen / users. The
activities to be implemented within the project are: 1. Designation of
project management team and activities; 2. Preparation of documentation
and execution of public procurement procedures for selection of
contractors; 3. Engineering for building a Center for Care of people with
mental disorders in Haskovo; 4. Execution of construction supervision of
the sites of intervention and assessment of the compliance of the
investment projects; 5. Delivery and installation of equipment and furniture
for social services in the community; 6. Providing information and
communication related to the project.
The main objective of the project is to provide an efficient social
infrastructure designed to provide new quality residential social services
for people with disabilities and the elderly in the municipality of Vratsa.The
scope of social services on the territory of the Municipality of Vratsa will be
expanded through construction, furnishing and equipment of the building
stock for the creation of new social services:2Care Center for Persons with
Mental Disorders,1Care Center for Persons with Mental Retardation and
1Care Center for the Elderly in Inability to Self-Service according to the
Residence Services Card. The construction of infrastructure for provision
of social services is in line with the Action Plan for the period 2018-2021
for the implementation of the National Long-Term Care Strategy.The
project contributes to ensuring the rights of disabled and elderly people to
access quality care and residential services that meet their individual
needs.Each center has a capacity of 15 places.The target groups are:for
the CCPMD-30 persons-10 of them,taken out of a specialized institution
and 20 persons from the community;for CCPMR-15

Operation
start date

01.11.2018

28.11.2018

Operation
end date

01.11.2020

28.11.2020

Total eligible
expenditure
in BGN

569 591,81

2 234 995,89

Union cofinancing
rate

85 %

85 %

Postal Code/
Code,
according to
the National
Register of
Settlements

6300

3000

Country

Category of
intervention

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development
[2] Non-repayable grant
[3] Not applicable
[4] Not applicable
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination
[6] Not applicable
[7] Not applicable

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development
[2] Non-repayable grant
[3] Not applicable
[4] Not applicable
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination
[6] Not applicable
[7] Not applicable

3

4

Municipality
of Plovdiv

Municipality
of Smolyan

Providing
appropriate and
effective
infrastructure for the
provision of new
social services for
disabled and elderly
people in the city of
Plovdiv

Establishment of
Daily Care Center to
Support People with
Different Forms of
Dementia and Their
Families" in the
town of Smolyan

persons,accommodated in the Home for adults with mental retardation in
the village of Tri Kladentsi; for the CCEISS-15 persons from the
community included in the waiting list for the use of the social service at
the Social Assistance Directorate-Vratsa.After completion of the project in
the renovated infrastructure will provide social services,the supplier of
which will be the Municipality of Vratsa.The number of the personnel will
be according to the methodical instructions of the Social Support
Agency.There will be 54 new working places.The teams will include a
manager,social workers,occupational therapists and sanitaries. In order to
acquire sustainability of the new social services the Municipality will apply
with a project under Operative programme “DHR” and after this will take
action to make the activities delegated by the state.
The project "Providing appropriate and effective infrastructure for the
provision of new social services for disabled and elderly people in the city
of Plovdiv", funded by Operational Programme "Regions in growth" 20142020, aims to establish a Care center for people with different forms of
dementia with a capacity of 15 persons and a Care center for elderly
people with inability for self-care with a capacity of 15 persons in the city of
Plovdiv. The specific objectives of the project will be accomplished through
the implementation of the activities planned as a part of it, namely:
1.Organization and project management; 2. Procurement and selection of
project contractors; 3. Providing information and communication for the
project; 3. Construction of an effective social infrastructure for providing 2
new social services in Plovdiv Municipality; 4. Construction supervision
and conformity assessment; 5. Delivery and installation of equipment and
furnishing. In order to achieve the complete and efficient construction of
the new social services, within the framework of the project, engineering
will be carried out to provide the necessary technical and executive
documentation for the proper execution and monitoring of the realization of
the infrastructure interventions. The project will create the conditions for
providing quality, affordable and effective cross-sectoral long-term care
services tailored to the real needs of people with various forms of
dementia and the elderly with inability for self-care. With this project, the
Municipality of Plovdiv will have the opportunity to comply with and
implement the European and national norms concerning the replacement
of the institutional model of community care and the decentralization of
social services in general.
The project envisages repairing - internal reconstruction of an existing
building, including furnishing and equipment, for revealing the social
service "Daily care center for support of people with different forms of
dementia and their families" in the town of Smolyan. For this purpose an
internal reconstruction of an existing derelict building located in the town of
Smolyan will be carried out.Technical projects have been developed for
the execution of the repair activities, in compliance with the functional
requirements and guidelines for the construction of such type of
infrastructure, as the internal redevelopment is designed in accordance
with the application guidelines and the urban, situational, compositional
and functional requirements to the building and premises, provided for this
type of social service. The capacity of the center will be 40 people. The
project also includes activities for construction supervision, author's

30.11.2018

12.12.2018

30.11.2020

12.12.2020

1 093 193,07

553 059,61

85 %

85 %

4000

4700

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development
[2] Non-repayable grant
[3] Not applicable
[4] Not applicable
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination
[6] Not applicable
[7] Not applicable

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development;
[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

5

Municipality
of Silistra

Social services in
the community for
the elderly and
people with
disabilities in the
town of Silistra

6

Municipality
of Dryanovo

Construction of a
complex for social
services for people
with mental
disorders

7

Municipality
of Malko
Tarnovo

Construction,
equipment and
furnishing of the
Center for Care for
Persons with Mental

supervision, investor control, delivery and installation of furniture and
equipment, publicity and project management.
This project proposal is aimed at providing adequate and effective social
infrastructure on the territory of Silistra Municipality for the provision of
residential and community services for the elderly and people with
disabilities in support of their deinstitutionalization.The planned activities
include the construction and equipment of the Residential Services Card,
approved by the Interdepartmental working group for management and
coordination of the deinstitutionalisation of elderly people, a material basis
for the creation of 2 new social services in the territory of the Municipality
of Silistra, namely: care center for people with mental disorders and care
center for the elderly unable to self-service. Included services will be
located in a municipal property. The buildings will be in compliance with
the functional requirements and guidelines for the construction of the
infrastructure, developed and approved by the Ministry of Labor and Social
Policy, in line with the relevant European documents for
deinstitutionalization and community living. The total value of the project is
in compliance with the maximum amount of the defined grant for the
Municipality of Silistra as a specific beneficiary under the procedure and
with the indicative values for each individual service. The implementation
of the project will contribute to ensuring equal access to quality care and
services for the elderly unable to self-service and people with mental
disorders by building the necessary infrastructure to provide residential
and community-based services.
The project proposal describes the construction of a complex of buildings
for social services for people with mental disorders situated on the territory
of Dryanovo Municipality according to the Map of services for community
support and the Map of residential services through 1. The construction of
7 new buildings, each of which intends to provide services for Care Center
for people with mental disorders with a total capacity of 105 individuals in
the town of Dryanovo, Dryanovo Municipality, Gabrovo Province. The
centers will be separate massive buildings situated in a common plot with
independent outside spaces adjoining them. They will be assembled in a
single complex. The outside space common for the complex will be
shaped as a park with spots for rest and walking. In each building there
will be common, personal and service premises (warehouses, installation
space, staff room according to legal requirements). Activities such as
engineering (design, construction’s authorship supervision and execution),
feasibility assessment, construction supervision, communication campaign
to promote the project and sources of financing will be executed. Dryanovo
Municipality will secure additional financing different from the one in the
current Operation Programme Regional Development for the equipment
and furnishing needed for the successful functioning of the residential-type
social services according to the requirements as well as for outside
spaces’ development.
The project envisages construction (new construction) of Mental Disability
Care Center (MDCC) in the town of Malko Tarnovo, in connection with the
process of deinstitutionalization of the care for elderly people and people
with disabilities, for access to quality social services for disabled and
elderly people and in accordance with the Action Plan for the period 2018-

14.12.2018

18.12.2018

02.01.2019

14.12.2020

18.12.2018

02.01.2021

1 109 724,76

3 987 899,85

553 283,91

85 %

85%

85 %

7500

5370

8350

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development;
[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development;
[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development;
[2] Non-repayable grant;

Disabilities - Malko
Tarnovo

8

9

10

Municipality
of Sliven

Municipality
of Shumen

Municipality
of Lovech

Support for
deinstitutionalization
of social services for
people with
disabilities in Sliven
municipality

Centers for the care
of mentally retarded
persons

Support for
deinstitutionalization
of social services for
adults and people
with disabilities in
Lovech

2021 for the implementation of the National Long-Term Care Strategy. The
construction of MDCC will be in line with the functional requirements and
guidelines developed by the Ministry of Labor and Social Policy for
building the infrastructure in line with the relevant European documents for
deinstitutionalization and community life. After completing the construction
activities, the premises will be equipped and furnished in accordance with
"Equipment Requirements" specified in "Functional Requirements for
MDCC"
The current project proposal "Support for deinstitutionalization of social
services for people with disabilities in the municipality of Sliven" includes
new construction of the following two centers for provision of social
services: Care center for people with Mental Disorders and Care center for
people with Mental Disabilities. The construction of the infrastructure for
provision of social services for disabled and elderly people is based on
functional requirements and guidelines for the construction of the new
infrastructure in line with the relevant European documents for
deinstitutionalization and community life, developed by the Ministry of
Labor and Social Policy. The project includes several activities:
construction and assembly works, delivery and installation of equipment
and furniture, construction supervision, author supervision, management
of the project activities, information and publicity.
The project proposal aims to improve the quality of life and opportunities
for social inclusion of mentally retarded people by providing a network of
residential and community support services and building appropriate
(physical and staff) capacity to provide them. The planned activities
include building and equipping the facilities provided for in the Community
Support Services Card and the Resident Services Card for the
establishment of new social services on the territory of Shumen
Municipality, namely two Centers for Care of Persons with Mental
Disabilities. The project also provides for the provision of appropriate
furniture and equipment for social services, which will ensure a safe and
secure environment for the users. It is fully in line with the horizontal
principle of the European Union to improve access for people with
disabilities and equal opportunities and will help to achieve the objectives
set out in sectoral policy papers in the field of social policy as well as in the
field of deinstitutionalization of the care for people with disabilities.
disabilities.
The need to develop, furnish and open a Care centre for the Disabled and
the Elderly (people with mental disorders, mental retardation, various
forms of dementia and elderly people in need of care) that has been
identified in the Action plan for implementation of the National long-term
care strategy for the period 2018-2021, will be met with the realization of
the project proposal (PP).Target groups:-elderly people and people with
disabilities.-elderly people with mental disorders, permanently
accommodated (for over 1 year) in a state psychiatric hospitals and people
who do not need active treatment, however cannot be discharged from the
hospital due to lack of housing and relatives or the latter are not willing to
take care of them.-adults with mental retardation and multiple disabilitiespeople with various forms of dementia-the relatives or other close people
of elderly people, people with disabilities, dementia patients, etc., who are

07.01.2019

07.01.2019

09.01.2019

07.01.2021

07.01.2021

09.09.2020

1 121 094,65

1 099 922,88

569 980.45

85 %

85 %

85%

8800

9700

5500

Bulgaria
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inclusion and combating
poverty and any
discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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Sofia
Municipality

Municipality
of Veliki
Preslav

Providing
infrastructure for 9
new social services
for adults and
people with
disabilities in Sofia
Municipality located
in 2 sites

Establishing mental
retardation care
center in the village
of Imrenchevo,
municipality of Veliki
Preslav

taking care of them-the general publicMain objective:Developing the
infrastructure needed for launching a social service in the community of
elderly people and people with disabilities, in accordance with the
Resident Services Card and the Community Support Services
Map.Expected result:Quality social services to be provided to elderly
people and people with disabilities through the developed infrastructure.
The PP will contribute to an integrated approach to care for the elderly
people and people with disabilities, having clear social impact and
influence, through the guaranteed complementarity, integrity and
sustainability of the measures set out in OPHRD 2014-2020.Main
activities:Organization and management, information and communication
measures, preparation of an investment project, execution of construction
works, supervision of design implementation, construction supervision with
investor functions and assessment of the compliance of the investment
project, commissioning, furnishing and equipment.
The project proposal is aimed at providing infrastructure for 9 new social
services on the territory of Sofia Municipality by building new buildings for
the services, located in 2 sites of intervention, as follows: - Site1-located in
Knyazhevo, Vitosha District, Sofia. At present, there is 1 existing Social
Service placed on Site1 (House for Adults with Dementia). The project
envisages to build a new building in the adjacent space of the House, for 1
new community placed social service "Day Center for Support of People
with Different Forms of Dementia and Their Families". - Site 2 is located in
Podgumer, Novi Iskar District, Sofia. At present, 2 existing social services
are placed on the territory of Site 2 - House for Adults with Mental
Retardation and and Protected Home for People with Mental Disorders.
Under the project, eight new buildings are planned to be built on the
adjoining area, to provide infrastructure for 8 new resident social services
(including: 6 Care Centers for Persons with Mental Disabilities and 2 Care
Centers for Persons with Mental Disorders). The project envisages new
construction buildings, so that it is appropriate and meets the functional
requirements for the particular services, because the municipality has no
suitable material base which can be reconstructed with less resources. It is
necessary to develop investment projects for the 2 sites, following the
relevant Bulgarian legislation. In relation to the construction works, a
procedure of engineering (design, construction and author supervision) is
foreseen. The new services for which infrastructure will be built are
described in the Resident Services Map and the Community Support
Services Map for the Sofia municipality. The project implementation will be
in line with the functional requirements of the procedure.
The implementation of the current project proposal will contribute to
providing necessary infrastructure for starting up a new social service in
the municipality of Veliki Preslav, aimed towards disabled adults. This will
be achieved by repair works, alterations, additions and modernization to a
municipal building, where will be established a mental retardation care
center for adults, in accordance with the Residential services map and the
Services to support in community map. This will widen the spectrum of the
currently provided social cares and guarantee long term social inclusion of
individuals, living in isolation because of their constant need to be cared
for. The object of intervention is located in the village of Imrenchevo,

14.01.2019

15.01.2019

14.01.2021

15.07.2020

5 023 159.74

582 951.67

85%

85 %

1000
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Bulgaria
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Municipality
of
Dimitrovgrad

Family-type
Accommodation
Centre for elderly
people with
dementia

Municipality
of Svishtov

The creation of a
new Social Service
Center for caring for
the elderly people in
the inability for selfservice

municipality of Veliki Preslav. It is a single floored semi massive rightangled building, spreading over 352 sq. meters. Its roof consist of old-style
ceiling and wooden frames, covered with roof tiles. The building was
constructed in the fifties of the twentieth century, where up till 1998 a
grade school was housed. The building's condition is relatively good
except for the roof, which has rotted elements and collapsed sections.
Electricity and water supply installations are disconnected. The main
activities include: 1. implementing construction works; 2. exercising
authors's supervision; 3. exercising construction supervision; 4. technical
passport drawing; 5. delivering and installing equipment and furniture; 6.
introducing building into service. The expected results are: 1. implemented
construction works, including: 2. exercised authors's supervision; 3.
exercised construction supervision; 4. drawn technical passport; 5.
delivered and installed equipment and furniture; 6. introduced building into
service.
The project includes building, repairing, reconstructing and renovating a
building for a care centre for elderly people with different forms of
dementia, including the adjoining space, providing access for disabled
people. The centre will have a capacity of 15 seats - 7 rooms with 2 and 1
with 1 bed. In accordance with the functional requirements and guidelines
developed and validated by the Ministry of Labour and Social Policy, the
following premises will be provided: Living room, dining room, dishwashing
area, cleaning inventory, sanitary unit for disabled and a staff room. The
investment project is elaborated and approved under the Grant Procedure
of OPRD BG161PO001 / 5-02 / 2012 "Supporting the next programming
period". The prepared, agreed and approved parts are Architecture, Water
Supply and Sewerage, Geodesy, Gasification, Electricity, EE,
Construction, HVAC, Fire Protection, Fire Safety and Waste Management.
The project is in line with the main goals of the National Long-Term Care
Strategy to create conditions for the independent and dignified life of older
people and people with disabilities by providing quality, affordable and
sustainable long-term care services tailored to the individual needs of
consumers. Its implementation supports the provision of social service
infrastructure in the community for people with various forms of dementia.
The construction of the infrastructure is in line with the functional
requirements and guidelines approved by MLSP, consistent with the
relevant European documents for deinstitutionalization and community life.
Its implementation will help to achieve the objectives of sectoral policy
papers on social policy and the deinstitutionalisation of care for the elderly
and the disabled. The project is in line with the National Concept for
Promoting Active Aging in Bulgaria, the National Strategy for Population
Demographic Development in Bulgaria and the National Strategy for
Poverty Reduction and Promotion of Social Inclusion.
The current project-proposal aims to create an innovative social service Center for the care of the elderly in inability for self –service. Aactivities is
a related to repairs, reconstruction, equipment and furnishing of the
building property of municipality , intended for the operation of a residenttype social service in the town of Svishtov. Users of the Center will be
elderly people unable to self-service which will be granted access to
quality social services in accordance with the Action Plan for the period

discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

15.01.2019

15.01.2019

15.04.2020

15.07.2020

554 856.00

538 827.78

85%

85 %
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Bulgaria
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[4] Not applicable;
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Municipality
of Kardzhali

Together for a
dignified life

16

Municipality
of Varna

Establishment of a
“Care Centre for
people with different

2018-2021 for the implementation of the National Long-Term Care
Strategy. The creation of social infrastructure will take place through
interventions that are fully in line with the established functional
requirements /Annex H/ of the Guidelines for Application under the Direct
Grant Procedure under Priority Axis 5: „Regional Social Infrastructure“,
BG16RFOP001-5.002 "Support for deinstitutionalization of social services
for the elderly and people with disabilities." By carrying out the planned
construction and repair works (CRW), incl. reconstruction of premises
according to the established functional requirements for the building,
supply of the necessary equipment and furniture will be provided a new
social service with a capacity of 15 users. Access will be provided for
people with disabilities to and in the Center for the care of the elderly in
inability for self –service, by installing lift, in accordance with the
requirements of Regulation №4 from 01.07.2009 for the design, execution
and maintenance of the constructions in accordance with the requirements
for accessible environment for the population, incl. for people with
disabilities. The project is in line with the programming documents, aims at
deinstitutionalizing people with disabilities and the elderly and building a
host and supportive attitude in society.
The overall objective of the project „Together for dignified life” is to create
conditions for the provision of new social services providing quality longterm care for disabled and elderly people. The specific objectives of the
project are: - To provide conditions for the provision of quality long-term
care for disabled and elderly people; - By reconstruction of existing bulding
and providing the necessary equipment, to create the appropriate
infrastructure and conditions for the provision of two new residential
services in the community for disabled and elderly people; - By
establishing a Day Care Center for people with different forms of dementia
and their families to extend the range of social services offered to people
with disabilities and their families. The direct target group of the project is
70 persons with disabilities and elderly people from the Municipality of
Kardzhali, including 40 people who will use the social services provided by
the Day Center for Support of People with Different Forms of Dementia
and their families and 30 people who will use the services of the Center for
the Care of Persons with Mental Disorders and the Care Center for People
with Different Forms of Dementia. Indirect beneficiaries are over 240
members of the families of users of new social services, as well as about
40 staff members of new services. The main activities of the project are
related to the execution of construction and assembly works for the
reconstruction of the building in which the new two residential services will
be created and building of new day center. The main activities includes the
supply of equipment for these services, activities for conducting audits in
accordance with the EEA and SPA, design, construction and author
supervision, information and publicity, and project management. As a
result of the project implementation, a social infrastructure will be built to
provide quality social services for long-term care for disabled and elderly
people.
Dementia is a progressive degenerative disease of the nervous system
that damages the intellectual, psychic and physical abilities of the patients
and makes them incapable of taking care of themselves. Mainly affects

[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;
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Bulgaria

[1] Other social
infrastructure
contributing to regional
and local development;
[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Promoting social
inclusion and combating
poverty and any
discrimination;
[6] Not applicable;
[7] Not applicable;

17.01.2019

17.01.2021

1 313 417.26
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forms of dementia“
and reconstruction
of the building "Day
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Municipality
of Gabrovo
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Municipality
of
Targovishte

Builing of
environment,
allowing of quality
services provision
for elderly and
disabled people

Alternative to life

people aged over 60 years and is gaining in importance due to the
increase of human life span and the aging trend of the population . The
extreme medico-social significance of this condition is a result of high
morbidity, progressive loss of patients’ autonomy and the specific health,
moral and financial resources, connected with the care demand. On the
territory of Varna municipality currently there are no delegated by the state
or locally provided social services for elderly people with dementia.
Therefore, residents of Varna are accommodated in institutions on the
territory of other municipalities. The number of people seeking
accommodation for social services of resident-type is 49 and that ranks
Varna district first in the country, according to the analytical report of the
Social Assistance Agency for 2017. In the same report, the lack of
inclusive social and architectural environment, the insufficient number of
social community services for adults and the lack of support from relatives
and friends are considered to be the main factors influencing the life
quality and the opportunities for social inclusion of people with different
forms of dementia. In this context, we have developed a project for the
construction of a social infrastructure offering facilities and modern
opportunities for implementation of two services, "Day Center for support
of people with different forms of dementia and their families" and "Care
Center for people with different forms of dementia". The project idea is to
improve the life quality of people with dementia, support their relatives with
the health care and assistance activities, prevent institutionalization and
unnecessary hospitalization as well as post hospitalization measures
provision.
The general goal of the project proposal is building of infrastructure that
will create conditions for improved social inclusion of elderly and people
with disabilities. The specific goals that will be achieved are: - creation of
conditions for provision of quality social services in the community for
elderly and people with disabilities; - creation of possibility for provision of
two new social services, aimed at elderly and people with disabilities. For
the achievement of the above mentioned goals, the project envisages a
complex of measures, basically infrastructural ones that will be realized in
a period of 24 months and include 5 main activities: - reconstruction of a
part of a social care complex to provide two new social services; - supply
and installation of equipment and furniture; - establishment and
development of yard space and access for people with disabilities; information and communication; - project management. As a result of the
project implementation 2 sites of the social infrastructure will be supported
in the process of deinstitutionalization. For the project realization a team of
4 people will be responsible, who are beneficiary’s employees – a
construction engineer, an architect, an accountant, a social expert. 6
external executors will be selected for the project activities, according to
the requirements of the Law of procurement.
With the project proposal "Alternative to Life" Targovishte Municipality
implements the policies for the deinstitutionalization of the care for the
elderly and people with disabilities. The project will provide the necessary
infrastructure to unveil two new social services: the Center for the Care for
Persons with Mental Disorders and the Center for the Care of the Elderly
in Inability to Self-Service. The two services will be housed in a municipal

and local development;
[2] Non-repayable grant;
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[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;

building, located in the village of Saedinenie, 12 km from the town of
Targovishte. The envisaged intervention includes reconstruction,
extension, equipment, furnishing and deployment of new social services
for the Municipality of Targovishte for provision of accommodation for
people with mental disorders and elderly people at risk through
engineering, observing the functional requirements and guidelines for the
construction of the infrastructure for relevant social services. After
completion of the design, the technical design as well as the equipment
and furnishing list will be submitted to the MLSP. The project includes the
mandatory Information and Communication activities under the
Beneficiary's Unified Beneficiary Guide to the implementation of the 20142020 information and communication rules. The two new services will
have a capacity of 15, according to the Resident Services Map and the
Community Support Services Card. The implementation of the project
proposal of Targovishte Municipality contributes to the achievement of an
integrated approach in the care of the elderly and the disabled with a clear
social effect and impact on the target groups.
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