
   

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане на 

социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца 

и младежи“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от Община Разград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.” 

Договор № BG16RFOP001-5.001-0023-С01, 

проект „Насърчаване на социалното приобщаване чрез доизграждане 

на социалната инфраструктура в община Разград за предоставяне на 

резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“. 

 

 

На 01.12.2017 г. между Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014–2020 г. и Община Разград бе сключен административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0023-С01, 

за изпълнение на проектно предложение „Насърчаване на социалното приобщаване 

чрез доизграждане на социалната инфраструктура в община Разград за 

предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността за деца и младежи“ 

по процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца“ по Приоритетна ос 5: „Регионална 

социална инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. 

 

Проектът се финансира от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България и е с 

продължителност 24 месеца. 

 

Общата стойност на проекта е 615 000,00 лв., като средствата от Европейския 

фонд за регионално развитие са в размер на 522 750,00 лева, а националното 

съфинансиране е в размер на 92 250,00 лева. 

 

Проектът се основава на Картата на услугите за подкрепа в общността и в 

семейна среда и Картата на резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената 

работна група за управление и координация на процеса по деинституционализация 

на грижата за деца, които определят колко и какви услуги Община Разград следва 

да разкрие или да подобри. Съгласно цитираните Карти, общината следва да 

извърши ремонт на Център за обществена подкрепа и Дневен център за деца с 

увреждания, и да разкрие две нови услуги - Преходно жилище и Наблюдавано 

жилище. 

 

С реализирането на проекта се цели да се осигури подходяща и ефективна 

социална инфраструктура на територията на Община Разград, която да допринесе за 

подобряване качеството на съществуващите и предоставяне на нов вид резидентни и 

съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на 

грижа за деца. 

 

Специфичните цели, които ще бъдат постигнати с изпълнението на проекта се 

изразяват в: 

� Обновяване на Център за обществена подкрепа и постепенно достигане на 

максимален капацитет от 100 места; 

� Включване на нови дейности за ЦСРИ към предоставяните от Дневен център 

за деца с увреждания услуги и постепенно достигане до максимален 

капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативни услуги; 

� Разкриване на нова услуга Преходно жилище за деца от 15 до 18-годишна 

възраст, в която 8 деца ще могат да живеят в среда, близка до семейната и 

ще придобият умения за самостоятелен и независим живот, с подкрепата на 

квалифицирани специалисти; 
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� Разкриване на нова услуга Наблюдавано жилище за младежи от 18 до 21-

годишна възраст, в която 4 млади хора, които напускат други услуги, ще имат 

възможността да водят независим начин на живот, подпомагани от 

квалифицирани специалисти.  

 

Проектните дейности, които ще бъдат изпълнени за 24-те месеца 

продължителност на проекта, са окрупнени както следва: 

� Организация, управление и вътрешен мониторинг; 

� Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг и текущ 

ремонт;  

� Упражняване на строителен надзор;  

� Мерки и дейности за информация и комуникация;  

� Одит на проекта;  

� Доставка и монтаж на оборудване. 

 

Реализацията на проекта ще съдейства за постигане основната цел на 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 

България“, а именно гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до 

качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, чрез 

подобряване на предоставяните вече услуги, разширяване на капацитета им и 

разкриването на нови услуги.  

 


