ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНИ ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г.,
ПРИОРИТЕТНА ОС 5: „Регионална социална инфраструктура“
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.001
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”
Дата на актуализация: 05.12.2017 г.

№

1

Наименование на
бенефициента

ОБЩИНА
ТРОЯН

Наименовани
е на проекта

Кратко описание на проекта

Изграждане на
Дневен център
за деца с
увреждания и
техните
семейства в
град Троян

Настоящото проектно предложение продължава
процеса по деинституционализация на грижите за
деца с увреждания и гарантира правото на всяко
дете до достъп до качествена грижа и услуга в
общността, съобразно неговите индивидуални
потребности. Проектното предложение е в
изпълнение на мерките за изграждане на
необходимата инфраструктура, залегнали в
Актуализирания план за действие за изпълнение
на Националната стратегия "Визия за
деинституционализацията на децата в Република
България" и съгласно Картата на услугите за
подкрепа в общността и в семейна среда.
Проектното предложение предвижда изграждане
на дневен център за подкрепа на деца с

Начална
дата на
изпълнение

14.11.2017

Дата на
приключване

14.9.2019

общо
допустими
разходи

424 987.00

Процент
на
съфинансиране от
ЕС

85 %

Пощенски
код/ Код,
съгласно
Националния
регистър на
населените
места

5600

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;

2

ОБЩИНА
ЕЛХОВО

Подкрепа за
деинституцион
ализация на
грижите за
деца в
Община
Елхово

увреждания и техните семейства на територията
на град Троян, и включва строителство, доставка
на необходимото обзавеждане и оборудване.
Целева група, за която е предназначен дневния
център са деца с увреждания от 3 до 18 години и
техните семейства. Одобрен е технически проект,
осигуряващ строителство и издадено разрешение
за строеж. Проектираният обект попада в имот
общинска собственост, отреден „За обществени и
социални дейности“ в град Троян, ул.“34 Троянски
полк“ № 42. Проектното предложение е
съгласувано от Министерство на труда и
социалната политика с писмо с изх. № 081808/27.07.2017 г. и предвижда осигуряването на
основни и спомагателни (обслужващи) помещения
- зали за групова и индивидуална работа,
психосензорна и рехабилитационна зали, кабинети
за специалисти и стая персонал, помещение за
хранене с разливно, място за лични вещи и
преобличане на потребителите, санитарни
помещения, котелно, веранда с места за отдих и
групова работа. Предвидено е дворно
пространство със сензорна градина, съоръжение
за игра на открито за деца с увреждания, беседка,
пясъчник, зелени площи и озеленяване.
Изпълнението на настоящото проектно
предложение включва необходимото обзавеждане
и оборудване за обезпечаване дейността на
новоизградената социална инфраструктура, което
ще гарантира безопасна и сигурна среда за децата
с увреждания.
Чрез проектното предложение е предвидено да се
разшири дейността на съществуваща и
функционираща социална услуга -Център за
социална рехабилитация и интеграция за деца в
Община Елхово и превръщането и в дневен
център за подкрепа на деца с увреждания и
техните семейства, като бъде пристроена зала за
лечебна физкултура(рехабилитация)
психомоторика. Залата ще се обособи, като
пристройка към съществуващата сграда на ЦСРИ в
град Елхово и ще се закупи съпътсващо
оборудване и обзавеждане към нея. В залата ще

[7] Не се прилага;

14.11.2017

14.2.2019

99 999.15

85 %

8700

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

се идентифицира и кът за психосензура.
Предвиденото оборудване и обзавеждане ще бъде
в съответствие с функционалните изисквания на
ДЦДУ.

3

ОБЩИНА
КАРНОБАТ

Изграждане на
Дневен център
за подкрепа на
деца с
увреждания и
техните
семейства в
гр. Карнобат

Проектното предложение предвижда изграждане
на дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства в гр. Карнобат
чрез ремонт, реконструкция, преустройство,
обновяване на сграден фонд, включително
прилежащо дворно пространство, както и доставка
на оборудване и обзавеждане.
Изпълнението на проекта е предпоставка за
създаване на услугата „Дневен център за подкрепа
на деца с увреждания и техните семейства“ за
територията на общината в изпълнение на
Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република
България“.

на дискриминация;
[6] Не се прилага;
[7] Не се прилага;

22.11.2017

22.11.2019

424 987.00

85 %

8400

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;

Проектното предложение предвижда създаване на
социални услуги на територията на Община Елин
Пелин, както следва:
Център за обществена подкрепа, с
възможност за спешен прием;
Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства;
Център за настаняване от семеен тип за
деца.

4

ОБЩИНА
ЕЛИН
ПЕЛИН

Заедно за
всяко дете!

В община Елин Пелин живеят 22 231 човека в 19
населени места.10% от това население са хора с
увреждания - физически и умствени. Нивото на
безработица е над 6,4%, като в тях спадат основно
членовете на семействата с деца с увреждания,
полагащи грижи и подкрепа във всекидневния им
живот, имайки предвид, че 54,7% от
трудоспособното население са всекидневни
трудови мигранти, работещи извън общината, найчесто в гр. София.
Дейностите по проекта са насочени към
подпомагане на деца в риск и с увреждания, както
и техните семейства с предоставяне на
интегрирани социални услуги, чрез изграждане на

23.11.2017

23.11.2019

1 142 811.44

85 %

2100

5

Община
Павликени

Осигуряване
на подходяща
и ефективна
социална
инфраструктур
а, чрез
обединяване
на
съществуващи
те „Дневен
център за
деца с
увреждания” и
„Център за
социална
рехабилитация
и интеграция”
в „Дневен
център за
подкрепа на
деца с
увреждания и
техните

Център за обществена подкрепа, с възможност за
спешен прием; Дневен център за подкрепа на деца
с увреждания и техните семейства и Център за
настаняване от семеен тип за деца. С цел
подобряване достъпа до услуги за връщане на
пазара на труда на родителите, при полагане на
качествени почасови грижи за децата им с
увреждания .
За целта ще бъдат ремонтирани и оборудвани
сгради общинска собственост за разкриване на
социалните услуги, ще се наеме компетентен
персонал за работа с деца с увреждания и ще
бъде предоставено професионално консултиране
на родители на деца с увреждания и. Резултат от
изпълнението на проекта ще се спомогне за
преодоляване на социалното изключване, ще се
възстанови трудовата активност и ще се повиши
качеството на живот на лицата, ангажирани с
постоянното отглеждане на деца с увреждания
вкъщи.
С настоящия проект ще се оптимизира Комплекс за
социални услуги в гр. Павликени чрез обединяване
на Дневен център за деца с увреждания /ДЦДУ/ и
Център за социална рехабилитация и интеграция
/ЦСРИ/ в Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства /ДЦПДУТС/. Той
предвижда извършване на строително ремонти
работи и доставка на оборудване/обзавеждане за
създаване на Център, отговарящ на нуждите на
потребителите и в съответствие с изискванията на
нормативната уредба, в който ще обслужват
потребители от общините Павликени и Сухиндол.
Проектното предложение предвижда ремонтни
работи в следните помещения на ДЦДУ: кухненски
блок, тоалетна за потребители, зала за групова
работа и помещение за обособяването му в зала
за лечебна физкултура /рехабилитация/. В двора,
непосредствено пред новообособения Център, ще
бъдат изградени две детски площадки за деца с
увреждания и спортна площадка с позиционирани
уреди за деца с увреждания.
С подобряване на материалната база и
преструктурирането на двата съществуващи

27.11.2017

27.01.2019

99 994.40

85 %

5200

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;

семейства” в
община
Павликени

6

Община
Долни
чифлик

Подкрепа за
деинституцион
ализация чрез
създаване на
Дневен център
за подкрепа на
деца с
увреждания и
техните
семейства в
община Долни
чифлик.

центъра в ДЦПДУТС ще се постигне единно
управление чрез прилагане на обособени програми
и надграждане на съществуващите дейности в тези
услуги, както и с включване и на нови дейности
като: ранна интервенция на уврежданията,
индивидуална педагогическа подкрепа, мобилна
работа, консултиране, почасова грижа, работа с
деца с психични проблеми, извършване оценка на
потребностите, осигуряване подкрепа за достъп до
други услуги и др.
Чрез реализацията на проекта ще бъде осигурена
качествена грижа за децата и младежите с
увреждания, включително и с тежки увреждания,
на територията на двете общини. Проектът ще
спомогне за създаване на подходящи условия за
предоставяне на новосъздадената социална
услуга, с оглед повишаване ефективността на
съществуващите услуги в ДЦДУ и ЦСРИ.
Закупеното оборудване допълнително ще осигури
необходимия комфорт, както на потребителите,
така и на персонала, предоставящ услугата.
роектното предложение включва извършване на
ремонтни дейности за разширяване на
съществуващият към момента Център за социална
рехабилитация и интеграция в с. Рудник, община
Долни чифлик с оглед включване на дейности за
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания
и техните семейства и подобряване достъпа до
качествена грижа и услуги в общността според
индивидуалните потребности на всяко дете, което
ще бъде постигнато чрез изпълнението на
следните цели:
Обща цел: Създаване на подходяща
инфраструктура за услуги в общността за деца за
осигуряване на достъп до качествена грижа и
услуги според индивидуалните им потребности.
Специфична цел 1: Осигуряване на социално
включване и равен достъп до услуги на деца с
увреждания и деца с потребност от постоянна
грижа.
Специфична цел 2: Осигуряване на подходяща
инфраструктура, която допринася за местното
развитие, намаляване на неравнопоставеността по

29.11.2017

29.04.2019

99 589.74

85%

9120

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;

7

Община
Асеновград

Подобряване
на социалната
инфраструктур
а за деца с
увреждания в
Община
Асеновград

отношение на здравния статус, насърчаването на
по-добро социално приобщаване, чрез
подобряване на достъпа до социални, културни и
развлекателни услуги.
Дневен център за деца с увреждания – Асеновград
е създаден през 2009 г. по проект по Програма
„Фар”. От месец март 2010г. със Заповед № РД 0184 от 25.01.2010 г. на АСП социалната услуга
функционира като държавно делегирана дейност с
капацитет 30 места. Целевата група са деца с
увреждания и със специфични образователни
потребности, на възраст от 3 до 18 години. Към
момента ДЦДУ – Асеновград се помещава в две
сгради с обща застроена площ 138 кв.м.
Помещенията в Дневен център за деца с
увреждания са малки и недостатъчни, теренът е
пресечен, няма функционална връзка между двете
сгради. Липсата на достатъчно помещения в ДЦДУАсеновград и малката им квадратура нарушава
ритъма на работа на специалистите с децата,
което оказва влияние на качеството на
предоставяните услуги и е пречка за тяхното
развитие.
С Решение №2018/17.06.2015г. на Общински съвет
– Асеновград е дадено съгласие за преместване на
Дневен център за деца с увреждания – Асеновград
от адрес: гр. Асеновград, пл. Бански на адрес: гр.
Асеновград, ул. „Шести януари” №14, ет.1, считано
от 01.01.2016г.
Целта на настоящото проектно предложение е да
бъде преместен ДЦДУ на първи етаж в сградата на
закрития ДДЛРГ „Таню войвода” с адрес: гр.
Асеновград, ул. „Шести Януари” № 14. За
правилното функциониране на сградата по новото
й предназначение ще се извършват следните
функционални промени: частично се подменят
прозорци и изцяло се подменят вътрешните врати;
изграждат се нови леки преградни зидове за
преразпределяне на необходимите помещения;
осигуряване на достъп за деца с физически
увреждания; външна топлоизолация на сградата
(само първи етаж); ремонт на вътрешни електро и
ВК инсталации; ремонтни и нови довършителни

01.12.2017

01.12.2019

100 000.00

85%

4230

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;

8

ОБЩИНА
БЕЛОГРАД
ЧИК

Предоставяне
на нови
социални
услуги в
Община
Белоградчик

работи – настилки, мазилки, бояджийски и др.
работи.
Това ще позволи повишаване на капацитета на
услугата и подобряване на качеството й.
Настоящото проектно предложение „Предоставяне
на нови социални услуги в Община Белоградчик“
включва създаване на три нови за Община
Белоградчик социални услуги-Център за
обществена подкрепа (ЦОП), Дневен център за
подкрепа за деца с увреждания и техните
семейства (ДЦПДУТС) и Център за настаняване от
семеен тип (ЦНСТ) в общинския център град
Белоградчик. Реализацията му ще спомогне за
продължаване на процеса на
деинституционализация, пространствено и
социално приобщаване на маргинализираните
групи в обществото, предотвратяване на тяхната
изолация и осигуряване на равен достъп до
публични услуги. Проектът включва дейности по
проучвания, изготвяне на инвестиционен проект
във фаза „Технически“ за горепосочените обекти,
извършване на строително-монтажни работи,
доставка и монтаж на цялостно оборудване,
обзавеждане и съоръжения, упражняване на
строителен и авторски надзор, дейности по
организация и управление, информация и
комуникация по проекта, въвеждане на обектите в
експлоатация и стартиране предоставянето на
новите за общината социални услуги. Трите нови
социални услуги ще бъдат предоставяни в две
отделни сгради. ЦОП и ДЦПДУТС ще бъдат
предоставяни в една обща двуетажна сграда, на
два отделни етажа. ДЦПДУТС ще бъде
позициониран на първия етаж от сградата, поради
специфичните нужди на децата с двигателни или
психически увреждания, а ЦОП ще бъде
позициониран на втория етаж, като достъпът до
него е осигурен с вътрешно стълбище и асансьор.
ЦНСТ ще бъде позициониран в отделна сграда.
Проектът 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

01.12.2017

01.12.2019

1 146 329.08

85%

3900

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
ВЕЛИКИ
ПРЕСЛАВ

Създаване на
Център за
обществена
подкрепа и
Дневен център
за подкрепа на
деца с
увреждания и
техните
семейства в
гр. Велики
Преслав

целите, заложени в секторните стратегически
документи в областта на социалната политика,
както и в сферата на деинституционализацията на
грижата за децата и хората с увреждания.
Изпълнението на настоящото проектно
предложение ще допринесе за осигуряване на
необходимата инфраструктура за разкриване на
нови социални услуги в общността, насочени
основно към децата с увреждания и техните
семейства. Това ще бъде постигнато чрез
извършване на ремонт, преустройство и
модернизация на общинска сграда, в която ще
бъдат създадени Център за обществена подкрепа
и Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства, съгласно
заложеното в Картата на услугите за подкрепа в
общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги. По този начин ще се разшири
спектъра на предлаганите обществени грижи и ще
се гарантира социално включване в дългосрочен
план на деца, живеещи в изолация поради
постоянната нужда от обгрижване.
До 1998 г. в предвидената за интервенция сграда
се е помещавала целодневна детска градина, но
към настоящия момент зданието не се обитава.
Постройката представлява масивна монолитна
сграда с изба и два етажа с разгъната застроена
площ 1 149 кв. м. В близост до нея се намират
многопрофилна болница за активно лeчение, три
учебни заведения и паркови площи.
Основните дейности, включват:
1. изпълнение на инженеринг, включващ:
а) проектиране;
б) упражняване на авторски надзор;
в) изпълнение на строително-монтажни работи;
г) доставка на обзавеждане и оборудване.
2. извършване на оценка на съответствието;
3. упражняване на строителен надзор;
4. съставяне на технически паспорт;
5. въвеждане в експлоатация.

01.12.2017

01.09.2019

746 500.00

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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ОБЩИНА
КАЗАНЛЪК

Община
Лом

Развитие на
услуги за
деинституцион
ализация на
грижите за
деца в община
Казанлък

Осигуряване
на устойчива
социална
среда за деца
в община Лом

Очакваните резултати са:
1. изпълнен инженеринг, включващ:
а) проектиране;
б) упражнен на авторски надзор
в) изпълненени строително-монтажни работи;
г) доставено и монтирано обзавеждане и
оборудване;
2. извършена оценка на съответствието;
3. упражнен строителен надзор;
4. съставен технически паспорт;
5. въведен в експлоатация обект.
Настоящото проектно предложение цели
създаването на Дневен център за подкрепа на
деца с тежки множествени увреждания и техните
семейства, както и ремонт на съществуващ Център
за обществена подкрепа в град Казанлък с оглед
разширяването на дейността му. Развитието на
тези социални услуги е съобразено с Картата на
услугите и актуализирания план за изпълнение на
Националната стратегия "Визия за
деинституционализация на децата в Република
България". В резултат на изпълнение на
дейностите по проекта ще бъдат реконструирани 2
сгради с обща РЗП от 627 кв. м. Новосъздадените
и разширени социални услуги са в съответствие с
утвърдени функционални изисквания за тях.
Новосъздаденият център ще обслужва 30 деца за
дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги.
След разширяване на дейността на Център за
обществена подкрепа той ще обслужва 80 деца.
В рамките на проект "Осигуряване на устойчива
социална среда за деца в община Лом" ще бъдат
изпълнени строителни работи по обновяване на
две сгради общинска собственост и ще бъде
доставено обзавеждането и оборудването,
необходимо за създаване на следните нови услуги
на територията на община Лом:
- Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства;
- Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна
възраст;

01.12.2017

01.12.2017

01.06.2019

01.12.2019

530 000.00

714 999.74

85%

85%

6100

3600

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
ЛУКОВИТ

ОБЩИНА
НОВИ
ПАЗАР

Дневен център
за подкрепа на
деца с
увреждания и
техните
семейства в
гр. Луковит

Подкрепа за
деинституцион
ализацията на
грижите за
децата в
Община Нови
пазар

С проектното предложение "Дневен център за
подкрепа на деца с увреждания и техните
семейства - гр. Луковит" Община Луковит
продължава изпълнението на политиките за
деинституционализация на децата в България.
Проектът ще подпомогне преструктурирането на
съществуващите Дневен център за деца с
увреждания и Център за социална рехабилитация
и интеграция за деца и лица и обединяването им в
нова услуга, която ще предоставя дневна грижа и
консултативни услуги за деца с увреждания и
семействата им.
Проектът предвижда доставка и монтаж на
обзавеждане и оборудване, пригодено за деца с
увреждания.
Проектът по част "Интериор и обзавеждане" е
съгласуван с Министерство на труда и социалната
политика.
Проектът включва и задължителните дейности за
"Организация и управление" и "Информация и
комуникация", съгласно Единния наръчник на
бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014-2020 г.
Новата услуга Дневен център за подкрепа на деца
с увреждания и техните семейства ще бъде с
капацитет 30 места за дневна грижа и 60 места за
консултативни услуги за деца с увреждания и
техните семейства, съгласно Картата на услугите
за подкрепа в общността и в семейна среда.
Настоящото проектното предложение предвижда
да се обособи Специализиран контактен център с
площ от 29,50 кв. м към функциониращия Център
за обществена подкрепа, като ще бъдат
оборудвани стаи за детето, за експертите и
предверие за изчакване, както и разширяване на
социалните услуги на Дневен център за деца с
увреждания чрез преустройство на помещения и
прилежащото дворно пространство. Новата
социална инфраструктура ще обхване деца в риск
и деца с увреждания на възраст от 0 до 18 год. от

01.12.2017

01.12.2017

01.09.2018

01.12.2018

56 410.18

199 842.03

85%

85%

5770

9900

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
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ОБЩИНА
ПЕТРИЧ

Подкрепа за
деинституцион
ализация на
грижите за
деца в община

общините Нови пазар, Каспичан, Каолиново и
Никола Козлево.
Инвестицията ще допринесе за насърчаването на
по-добро социално приобщаване чрез
подобряване на достъпа до социални, културни и
развлекателни услуги, както и до преминаването от
услуги, предоставяни в институции, към услуги,
предоставяни в общността. Чрез реализацията на
проекта ще се създадат условия, които в найголяма степан ще отговорят на индивидуалните
потребности на децата и ще гарантират техните
права , вкл. правото им на живот в семейна среда.
Основните дейности включват:
- Проектиране, авторски надзор и изпълнение на
СМР;
- Доставка на оборудване и обзавеждане;
- Строителен надзор;
- Осигуряване на информация и комуникация по
проекта;
- Организация и управление на проекта и др.
Изпълнението на проектните дейности ще бъдат
извършени съобразно изискванията на ЗОП, в
зависимост от обхвата, в който попада прогнозната
стойност.
С реализацията на проекта ще се допринесе за
осигуряването на здравна и социална
инфраструктура, която допринася за
националното, регионалното и местното развитие,
намаляването на неравнопоставеността по
отношение на здравния статус, насърчаването на
по-добро социално приобщаване чрез
подобряване на достъпа до социални услуги.
Проектното предложение прилага холистичен
подход към политиката за повишаване на
качеството на живота и устойчивостта, предлага
модерно и интегрирано решение на голяма част от
социалните въпроси, както и изгражда солидна
основа на ниво отделни общини.
Проекта е насочен към изпълнението на процеса
на деинституционализация, чрез замяна на
институционалния модел на грижа с грижа в
семейството или в близка до семейната среда в
общността. В рамките на настоящата процедура

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

01.12.2017

01.12.2019

1 111 550.00

85%

2850

България

[1] Друга
инфраструктура, която
допринася за
регионалното и местното
развитие;

Петрич

15

Община
Разград

Насърчаване
на социалното
приобщаване
чрез
доизграждане
на социалната
инфраструктур
а в община
Разград за
предоставяне
на резидентни

община Петрич следва да създаде четири услуги,
които са предвидени по приоритетната ос: Нов
Център за обществена подкрепа,
Ремонти/обзавеждане/оборудване на
съществуващи центрове за обществена
подкрепа/дневни центрове за деца с
увреждания/центрове за социална рехабилитация
и интеграция, нов Център за настаняване от
семеен тип за деца и нови Преходни жилища за
деца от 15 до 18- годишна възраст.
Изграждането на инфраструктурата за четирите
услуги е 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
деинституционализация и живот в общността.
Проектът ще допринесе за осигуряването на покачествена социална инфраструктура в община
Петрич, която до този момент липсва. С това ще се
създадат предпоставки за предоставяне на
ефективни социални услуги в общността и
последващо намаляване на съществуващите
форми на социално изключване. Обновените и
изградените обекти ще дадат повече и подобрени
възможности (капацитет) за защита, социална
сигурност, задоволяване на ежедневните
потребности, консултиране и информиране на
различни целеви групи. Сред целите на реформата
е и гарантиране на правото на всяко дете до
достъп до качествена грижа и услуги в общността
според индивидуалните му потребности.
Проектното предложение се основава на Картата
на услугите за подкрепа в общността и в семейна
среда и Картата на резидентните услуги, които
определят колко и какви услуги Община Разград
следва да разкрие или да подобри (чрез
увеличаване на капацитета). Съгласно цитираните
Карти, Община Разград следва да извърши ремонт
на Център за обществена подкрепа с цел
увеличаване на неговия капицитет, да включи в
предлаганите услуги от Дневен център за деца с
увреждания такива за Център за социална

[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;

01.12.2017

01.12.2019

615 000.00

85%

7200

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

и съпътстващи
услуги в
общността за
деца и
младежи

16

ОБЩИНА
СОЗОПОЛ

Интегриране
на услугата
"Център за
социална
рехабилитация
и интеграция
на деца с
увреждания
/ЦСРИ/ с
включване на
дейности на
Дневен център
за деца с
увреждания
/ДЦДУ/

рехабилитация и интеграция и да разкрие две нови
услуги - Преходно жилище за деца от 15 до 18годишна възраст и Наблюдавано жилище за
младежи от 18 до 21-годишна
възраст.Потенциално капацитетът на
подпомогнатата инфраструктура ще достигне 202
места.
През 2013г. е създаден Център за рехабилитация и
социална интеграция на деца с увреждания
(ЦСРИ) чрез преустройство на втория етаж от
Здравната служба в гр.Черноморец, общ.Созопол.
Центърът е предназначен за деца с различни
увреждания (двигателни, логопедични, зрителни,
слухови, деца с лека форма на умствена
изостаналост, деца с астма) с капацитет 34 деца с
увреждания. Работата в Центъра е организирана
по график за различните дейности. В съответствие
с дейностите и заниманията на децата има
кабинети за индивидулна и групова психотерапия,
мануална и трудова терапия, двигателна
рехабилитация, мултисензорна стая и логопедичен
кабинет. В зависимост от вида на терапията и
заниманията всеки от кабинетите е обзаведен и
оборудван със съответната специална техника и
уреди.
Настоящото проектно предложение предвижда
интегриране на услугите в ЦСРИ с включване на
дейности на Дневен център за деца с увреждания
(ДЦДУ) - осигуряване на трапезария, където
децата да получат топъл обяд на система кетъринг
и място за дневна почивка. Това ще се осъществи
чрез преустройство на първия етаж - преграждане
на фоайе с лека алуминиева преграда и ситуиране
на рехабилитационен кабинет с допълнително
оборудване. Освободеният на втория етаж бивш
рехабилитационен кабинет ще бъде освежен и
оборудван с легла за почивка. Предвижда се
дейностите на ДЦДУ да бъдат с капацитет 10 деца.

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

01.12.2017

01.12.2018

99 989.49

85%

8130

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 BG16RFOP001-5.001
„Support for deinstitutionalization of childcare”
Date of last update: 05.12.2017

№

1

Beneficiary
name

Municipality of
Troyan

Operation name

Operation summary

Establishment of a
Day Care Center for
Children with
Disabilities and their
families in the town
of Troyan

This project proposal continues the process of
deinstitutionalization of the care for children with disabilities
and guarantees the right of every child to access quality care
and community service according to his or her individual
needs. The project proposal is in pursuance of the measures
for building the necessary infrastructure, as set out in the
updated Action Plan for the implementation of the National
Strategy "Vision for deinstitutionalization of children in the
Republic of Bulgaria" and according to the Card of community
support services and family environment. The project proposal
provides for the construction of a day center for children with
disabilities and their families on the territory of the town of
Troyan and includes construction, supply of necessary
furniture and equipment. The target group for the day center is
children aged 3 to 18 and their families. A technical design has
been approved, providing construction and issued building
permit. The project site is located in a municipal property called
"For social and social activities" in the city of Troyan, "34
Troyanski polk" Str. 42. The project proposal is coordinated
with the Ministry of Labor and Social Policy with a letter with
outgoing No 1808/27.07.2017 and provides for the provision of
basic and auxiliary (service) rooms - groups for individual and

Operation
start date

14.11.2017

Operation
end date

14.9.2019

Total
eligible
expenditure
in BGN

424 987.00

Union
cofinancing
rate

85 %

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

5600

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

group work, psychosensory and rehabilitation halls, specialist
room and room staff, feeding room with spill, place For
personal belongings and changing of consumers, sanitary
facilities, boiler room, veranda with places for recreation and
group work. There is a courtyard with a sensory garden, an
outdoor play facility for children with disabilities, gazebo,
sandstone, green areas and landscaping. The implementation
of the current project proposal includes the necessary
equipment and equipment to ensure the activity of the newly
built social infrastructure, which will ensure a safe and secure
environment for the children with disabilities.

2

3

4

Municipality of
Elhovo

Municipality of
Karnobat

MUNICIPALITY
ELIN PELIN

Support for
deinstitutionalization
of childcare in
Elhovo Municipality

Building of a Day
care center for
children with
disabilities and their
families in the town
of Karnobat

Together for every
child!

The project proposal envisages the extension of the existing
and functioning social service - Center for Social Rehabilitation
and Integration for Children in Elhovo Municipality and
transformation into a day care center for support of children
with disabilities and their families, by adding a room for healing
physical education (Rehabilitation) psychomotorics. The hall
will be separated as an extension to the existing building of
CSRI in the town of Elhovo and will be bought equipping
equipment and furniture for it. A room for psychosound will
also be identified in the hall. The provided equipment and
furnishings will be in compliance with the functional
requirements of the Day center for children with disabilities.

14.11.2017

14.2.2019

99 999.15

85 %

8700

Bulgaria

The project proposal provides build of a day care center for
support of children with disabilities and their families in the
town of Karnobat through repair, reconstruction, and
renovation of the building, including adjoining yard, as well as
supply of equipment and furniture.
The implementation of the project is a prerequisite for
establishment of the social service "Day Center for Support of
Children with Disabilities and their Families" for the territory of
the municipality as part of implementation of the national
strategy "Vision for Deinstitutionalization of Children in the
Republic of Bulgaria".

22.11.2017

22.11.2019

424 987.00

85 %

8400

Bulgaria

The project proposal envisages the creation of social services
on the territory of Elin Pelin Municipality as follows:
- Public support center, with the possibility of emergency
reception;
- Day Care Center for Children with Disabilities and their
families;

23.11.2017

23.11.2019

1 142 811.44

85 %

2100

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
[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
[1] Other social
infrastructure contributing
to regional and local
development;
[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;

5

PAVLIKENI
MUNICIPALITY

Ensuring an
appropriate and
effective social
infrastructure by
merging existing
establishments
“Day care center for
children with
disabilities” and
“Social rehabilitation
and integration
center” located in
the “Day care
center for children
with disabilities and
their families” in
Municipality of
Pavlikeni

Family-type accommodation for children.
In the municipality of Elin Pelin live 22 231 people in 19
settlements. 10% of this population are people with disabilities
- physical and mental. The unemployment rate is more than
6.4%, with family members with children with disabilities taking
care and support in their everyday lives, given that 54.7% of
the working population are daily labor migrants working outside
the country The municipality, most often in Sofia.
The project activities are aimed at supporting families with
children at risk and with disabilities by providing integrated
social services through the establishment of a public support
center with the possibility of emergency reception; Day Care
Center for Children with Disabilities and their Families and
Children's Placement Center. In order to improve access to
parents' return services on the labor market, quality childcare
for their children with disabilities.
For this purpose, municipal buildings will be repaired and
equipped to disclose social services, competent staff will be
recruited for work with disabled children, and professional
counseling will be provided to parents of children with
disabilities. The result of the project implementation will be
helped Overcoming social exclusion, restoring work activity
and raising the quality of life of people involved in the constant
rearing of children with disabilities at home.
The current project will optimize the Social Services Complex
in Pavlikeni by merging with existing ones “Day Care Center
for Children with Disabilities”/DCCCD/ and “Social
Rehabilitation and Integration Center”/SRIC/ in the “Day Care
Center for Children with Disabilities and their Families”
/DCCCDF/. The project provides construction works and
equipment delivery for establishment of a Center, accordant
personnel needs and compliance with the legislative
requirements in compliance in which personnels of Pavlikeni
and Suhindol municipalities will serve.
A project proposal provides repair works on Day Care Center
for Children with Disabilities the following premises: kitchen
unit, consumer toilet, group work room and hall for healing
gymnastics/ rehabilitation. Two children's playgrounds for
children with disabilities and a playground with positional
devices for children with disabilities will be built in the yard
nearby new Center.
Facility improvement and two existing center restructure to
DCCCDF through implementation of separate programs and

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

27.11.2017

27.01.2019

99 994.40

85 %

5200

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;

6

7

Municipality
Dolni chiflik

ASENOVGRAD
MUNICIPALITY

Support for
deinstitutionalization
through the
establishment of
Day Care Center for
Support of Children
with Disabilities and
Their Families in the
Municipality of Dolni
Chiflik.

,Improving the
social infrastructure
for children with
disabilities in the
Municipality of
Asenovgrad

upgrading an existing activities in these services will lead to
unified management. Also will be included another new
activities such as: early intervention of disabilities, individual
pedagogical support, mobile work, counseling, part-time care,
work with children with mental health problems, assessing
needs, providing support for access to other services, etc.
On the territory of two municipalities the project will improve
quality care for children or young people with disabilities,
including severe disabilities. The project will help to create the
appropriate settings for provision of the newly created social
service with a view to increase the efficiency of existing
services in Day Care Center for Children with Disabilities and
Social Rehabilitation and Integration Center. Purchased
equipment will provide necessary comfort include both
personnels and health services staff.
The project proposal includes carrying out repairs to expand
the existing Center for Social Rehabilitation and Integration in
the village of Rudnik, Dolni chiflik municipality in order to
include activities for Day Care Center for Supporting Children
with Disabilities and their Families and Improving Access to
Quality Care And community-based services according to the
individual needs of each child, which will be achieved through
the following objectives:
Overall Goal: Establish an appropriate community child service
infrastructure to provide access to quality care and services
tailored to their individual needs.
Specific objective 1: Ensure social inclusion and equal access
to services for children with disabilities and children with a
need for permanent care.
Specific objective 2: Provide adequate infrastructure that
contributes to local development, reduce health inequalities,
promote better social inclusion, improve access to social,
cultural and recreational services.
Day Care Center for Children with Disabilities-Asenovgrad was
established in 2009 under a Phare project.Since March 2010
by Order No RD 01-84 of 25.01.2010 of the ASA the social
service functions as a state delegated activity with a capacity
of 30 children.The target group is children with disabilities and
with specific educational needs,aged between 3 to 18 years. At
present the center is housed in two buildings with a total builtup area of 138 sq.m. The rooms at the Day Care Center for
Children with Disabilities are small and insufficient, there is no
functional connection between the two buildings. The lack of

29.11.2017

01.12.2017

29.04.2019

01.12.2019

99 589.74

100 000.00

85 %

85 %

9120

4230

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

8

Municipality of
Belogradchik

Providing new
social services in
Municipality of
Belogradchik

enough premises in the DCCCD and their small area violates
the rhythm of the work of the specialists with the children,
which influences the quality of the services and it is an
obstacle for their development.
By decision №2018 / 17.06.2015. of the Asenovgrad Municipal
Council was agreed to relocate Day Care Center for Children
with Disabilities - Asenovgrad from address: Asenovgrad,
Banski Square to the address: Asenovgrad, 14, "Sixth
January" Str., 1st floor, as of 01.01.2016.
The aim of the present project is to move the DCCCD on the
first floor of the building at the closed down Home for children
deprived of parental care "Tanyu voyvoda" with the address:
Asenovgrad, 14, "Sixth January" Str. The following functional
changes will be made: will put on new windows, replace the
internal doors, new light partition walls will build to redistribute
the necessary premises, providing access for physically
handicapped children,external thermal insulation of the
building (first floor only),repair of internal electrical and water
supply installations,repair and new finishing works pavements, plasters, painting and others.
The present project proposal „Providing new social services in
Municipality of Belogradchik ” includes the creation of three
new social services provided to the Municipality of
Belogradchik-Community Support Center (CSC), Day care
center for children with disabilities and their families
(DCCCDTF) – Belogradchik and Family Type Residential
Center (FTRC). Its realization will help to continue the process
of deinstitutionalization, spatial and social inclusion of
marginalized groups in society, prevention of their isolation and
ensuring equal access to public services. The project includes
research activities, preparation of an investment project in
"Technical" phase for the aforementioned project, execution of
construction and assembly works, supply and installation of
complete equipment, furnishings and facilities, construction
and author supervision, Project management, information and
communication of the project, commissioning of the site and
start-up of the provision of new community services. The three
new social services will be provided in two separate buildings.
The CSC and the DCCCDTF will be provided in one common
two-storey building on two separate floors. The DCCCDTF will
be positioned on the first floor of the building due to the
specific needs of the children with motor or mental disabilities,
and the CSC will be positioned on the second floor and access

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

01.12.2017

01.12.2019

1 146 329.08

85 %

3900

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;

to it is provided with an internal stairs and an elevator. The
FTRC will be positioned in separate building. The project is
fully in line with the European Union's horizontal approach to
Improving Access for Persons with Disabilities and Equal
Opportunities and will help to achieve the objectives set in
sectoral policy papers in the field of social policy as well as in
the field of deinstitutionalization of childcare and People with
disabilities.
The implementation of the current project proposal will
contribute to providing necessary infrastructure for establishing
new social services in the community, aimed mainly towards
disabled children and their families. This will be achieved by
implementing repair works, restructuring of spaces and
modernization of a municipal building, in which will be
established Public support center and Day-care support center
for children with disabilities and their families, as indicated in
the Map of services to support in community and family-like
environment and the Map of resident social services. This will
widen the spectrum of community-supplied services and
guarantee long-term social inclusion of children living in
isolation, because of their permanent need of social care.

9

Municipality of
Veliki Preslav

Establishing Public
support center and
Day-care support
center for children
with disabilities and
their families in the
town of Veliki
Preslav

Currently, the object of intervention is an abandoned building
which housed children day-care center up to the year 1998.
The structure is solid, two-floored and has 1 149 square
meters of total floorage, including basement. In the vicinity of
the building there are three schools, a hospital and some park
areas.
The main activities include:
1. implementation of engineering, including:
a) technical project preparation;
b) exercising authors's supervision;
c) implementing construction works;
e) delivering and installing furniture and equipment;
2. implementing conformity assessment;
3. exercising construction supervision;
4. technical passport drawing;
5. introducing building into service.
The expected results are:
1. implemented engineering, including:
a) prepared technical project;

01.12.2017

01.09.2019

746 500.00

85 %

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;

10

11

12

Kazanlak
Municipality

Lom
Municipality

Municipality of
Lukovit

Development of
services for
deinstitutionalization
of childcare in the
municipality of
Kazanlak

b) exercised authors's supervision;
c) implemented construction works, including:
e) delivered and installed furniture and equipment;
2. implemented conformity assessment;
3. exercised construction supervision;
4. drawn technical passport;
5. introduced building into service.
This project proposal aims to establish a Day Care Center for
support of children with severe multiple disabilities and their
families and to repair an existing Center for Public Support in
the city of Kazanlak with a view to expanding its activities. The
development of these social services is in line with the Service
Map and the updated implementation plan of the National
Strategy "Vision for Deinstitutionalization of Children in the
Republic of Bulgaria". As a result of the implementation of the
project activities, two buildings with a total built-up area of 627
square meters will be reconstructed. The newly created and
extended social services are in line with established functional
requirements for them. The newly established center will serve
30 children for day care and 60 children for consulting
services. After expanding the Center for Public Support will
serve 80 children.

01.12.2017

01.06.2019

530 000.00

85 %

9850

Bulgaria

Provision of
sustainable social
environment for
children in Lom
municipality

Within Project "Provision of sustainable social environment for
children in Lom municipality", will be carried out construction
works for renovation of two municipal buildings and will be
delivered furniture and equipment necessary for the creation of
the following new services on the territory of the Municipality of
Lom:
- Day Care Center for Children with Disabilities and their
families;
- Transitional home for children from age 15 to 18 years;

01.12.2017

01.12.2019

714 999.74

85 %

6100

Bulgaria

Day care center for
children with
disabilities and their
families in town of
Lukovit

With the project proposal “Day care center for children with
disabilities and their families” Lukovit Municipality continues to
implement the policies for deinstitutionalization of children in
Bulgaria .The project will help the reconstruction of the already
existing “Day care center for children with disabilities” and
“Center for social rehabilitation and integration of children and
individuals” and combining them into a new service, which will
provide day care and consulting services for children with

01.12.2017

01.09.2018

56 410.18

85 %

3600

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;
[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;
[1] Other social
infrastructure contributing
to regional and local
development;
[2] Non-repayable grant;
[3] Not applicable;
[4] Not applicable;
[5] Promoting social

13

NOVI PAZAR
MUNICIPALITY

Support for
deinstitutionalization
of child care in Novi
Pazar municipality

disabilities and their families.
The project foresees delivery and installation of furniture and
equipment , adapted for children with disabilities. The project
by part “Interior and Furnishing” is coordinated with The
Ministry of Labor and Social Policy. The project includes the
mandatory activities of “Organization and Management” and
“Information and Communication”, according to the Unified
Manual of the beneficiary on following the information and
communication rules for 2014 – 2020. The new service “Day
care center for children with disabilities and their families” will
have a capacity of 30 seats for day care and 60 seats for
consulting services, according to the Map of community and
family support services.
The presented project proposal intend to accommodate a
Specialized Contact Center with an area of 29,50 m2 to the
now functional Public Support Center, and will be implemented
further rooms: for the children, to the experts and waiting hall,
as well social services of the Day Center for children with
disabilities will be extended through reconstruction of premises
and the available courtyard.
The new social infrastructure will be covered 0-18 age’s
children at risk, and children with disabilities, of the
municipalities of Novi Pazar, Kaspichan, Kaolinovo and Nikola
Kozlevo.
The goal of the investment is it to increase social inclusion by
improving access to public, cultural and recreational services,
as well they be switch from institutionally to the communitybased services. With the realization of the project, will be
created conditions that will respond to the individual needs of
the children and ensure their rights, their right to life in a family
environment.
The main activities include:
- Designing, authoring supervision and execution of
construction works;
- Delivery of equipment and furniture;
- Construction Supervision;
- Providing information and communication about the project;
- Organization and management of the project, etc.
The achievement of the project activities will be done by
according to the requirements of the PPL, depending on the
range of the predicted value. The realization of the project will
provide health and social infrastructure that will be contributes
to national, regional and local development, reducing

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

01.12.2017

01.12.2018

199 842.03

85 %

5770

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;

14

15

Petrich
Municipality

Support for
deinstitutionalization
of childcare in the
municipality of
Petrich

Razgrad
Municipality

Promoting Social
Inclusion by
Completing the
Social Infrastructure
in the Municipality
of Razgrad for
Provision of
Residential and
Complementary
Services in the

inequalities in health status, promoting better social
engagement through improved access to social services.
The project proposal amplify a holistic approach to policy to
improve quality of life and stability, a modern and integrated
solution of a large part of the social issues, and builds the solid
basis at the level of individual municipalities.
The project is aimed at implementing the deinstitutionalization
process by replacing the institutional care model with care in
the family or in close proximity to the family environment in the
community. In the framework of the present procedure, Petrich
Municipality should establish four services, which are foreseen
under the priority axis: New Center for Public Support, Repairs
/ Furnishing / Equipment of Existing Public Support Centers /
Day Care Centers for Children with Disabilities / Social
Rehabilitation Centers and integration, new family-type
placement center for children and new Transitional homes for
children from 15 to 18 years of age.
The construction of the infrastructure for the four services is in
line with the functional requirements and guidelines for
infrastructure development and approved by the Ministry of
Labor and Social Policy, in line with the relevant European
documents for deinstitutionalization and community life.
The project will contribute to providing better quality social
infrastructure in the municipality of Petrich, which is currently
lacking. This will create prerequisites for providing effective
social services in the community and consequently reducing
existing forms of social exclusion. Renewed and built facilities
will provide more and improved opportunities for protection,
social security, meeting everyday needs, consulting and
informing different target groups. Among the objectives of the
reform is to guarantee the right of every child to access quality
care and community services according to their individual
needs.
The project proposal is based on the Map of services for
support in the Community and in family environment and the
Map of Residential services, which determine how many and
what kind of services the Municipality of Razgrad shall
establish or improve (through increasing the capacity).
According to the Maps, the Municipality of Razgrad should
make renovations of the Center for Community Support in
order to increase its capacity, to include services for Center for
social rehabilitation and integration within the activities of the
Day Care Center for Children with Disabilities, and to establish

01.12.2017

01.12.2017

01.12.2019

01.12.2019

1 111 550.00

615 000.00

85 %

85 %

9900

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

Community for
Children and Young
People

16

Sozopol
Municipality

Integration of the
Center for Social
Rehabilitation and
Integration for
Children with
Disabilities (CSRI)
with the activities of
Daycare Center for
Children with
Disabilities / DDD /

two new services. The new services are Transitional home for
children from 15 to 18 years of age and Supervised home for
young people from 18 to 21 years of age. Potentially the new
services will be provided to the total of 202 users.
In 2013, A Center for Rehabilitation and Social Integration of
Children with Disabilities (CSRI) was established by
reconstruction of the second floor of the Health Service in
Chernomorets, Sozopol municipality. The center is designed
for children with various disabilities (motor, speech, hearing,
hearing impaired, children with mild retardation, children with
asthma) with a capacity of 34 children with disabilities. Work at
the Center is organized on a schedule for the different
activities. In accordance with the activities and activities of the
children, there are offices for individual and group
psychotherapy, manual and occupational therapy, motor
rehabilitation, multi-sensory room and logopedic cabinet.
Depending on the type of therapy and activities, each of the
offices is furnished and equipped with the appropriate special
equipment and appliances.
This project proposal provides for the integration of services at
the Center with the inclusion of activities of Day Care Center
for Children with Disabilities (DCD) - provision of a dining room
where the children will receive a warm lunch of a catering
system and a place for daily rest. This will be done by
reconstructing the first floor - partitioning the foyer with a light
aluminum barrier and placing a rehabilitation room with
additional equipment. The ex-rehabilitation cabinet on the
second floor will be refreshed and equipped with rest beds. It is
envisaged that the activities of the DDMC will have a capacity
of 10 children.

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

01.12.2017

01.12.2018

99 989.49

85 %

2850

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;

