
   

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда 
общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата“, 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 №BG16RFOP001-1.023-0004-C01, 

проект „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна 

ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център 

за работа с деца на улицата“ 

На 02.08.2018 г. между Министерство на регионалното развитие и 

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

2014 – 2020 (ОПРР) и Община Разград бе сключен административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) №BG16RFOP001-1.023-0004-

C01 за изпълнение на проектно предложение „Основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за 

работа с деца на улицата“.  

Проектът е в рамките на Инвестиционната програма за устойчиво и интегрирано 

градско развитие на Община Разград 2020 по процедура № BG16RFOP001-1.023 “ 

Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-

Разград по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР.  

Общата стойност на проекта е 989 999.98 лв., които са 100 % безвъзмездна финансова 

помощ. 

Проектът предвижда извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност в сграда общинска собственост (бивш ДМСГД в ж.к. „Орел“), 

където на втория етаж от сградата ще се създадат подходящи условия за 

предоставянето на социалната услуга в общността - Център за работа с деца на улицата 

(ЦРДУ) с капацитет 15 потребители. 

Услугата е свързана с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от 

училище; социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично 

на улицата; семейно консултиране и подкрепа; медицински и санитарно-хигиенни 

услуги, ограмотяване на децата; обучение в родителски умения; осигуряване на 

безопасна и защитена среда за децата, задоволяване на основните им потребности и 

осигуряване на условия за нормално развитие, предотвратяване на социалната изолация 

на децата и семействата им, превенция на асоциалните прояви на децата на улицата, 

организиране на свободното време, работа с родителите и реинтегриране на децата на 

улицата в семейна и/или близка до семейната среда;  разширяване на традиционно 

добрите услуги в общността, които предоставя Община Разград;  осигуряване на равен 

достъп до социални услуги.  

С обновената инфраструктура община Разград ще повиши качеството на 

предоставяните услуги в общността по отношение на Центъра за работа с деца на 

улицата, като ще предостави подходящи условия, подобряване на достъпа на лицата с 

увреждания до сградата и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане като част от 

цялостното обновяване на сградата. Предвиждат се помещения, зони и околни 

пространства със съответното оборудване и обзавеждане, необходими за пълноценното 

функциониране на обекта и за създаване на удобна, уютна и естетична среда за 

неговите ползватели.  

Центърът за работа с деца на улицата е предназначен за следните целеви групи:  

- деца, които пребивават на улицата епизодично или за различни периоди - сами, 

придружавани от възрастен и/или в неформални групи. Това са деца, които прекарват 
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деня си на улицата, въвлечени са в различни тежки форми на труд, но вечер се 

прибират в дом;  

- деца, които живеят и работят на улицата - самостоятелно или/или в неформални 

групи. Това са деца, които изцяло са прекъснали своите връзки със семейната среда и 

са развили устойчиви навици за "уличен начин на живот";  

- деца, които са жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно, унизително отношение или наказание в или извън семейството им; 

 - деца, които употребяват инхаланти и/или други упойващи вещества.  

- родителите, разширените семейства и други близки и важни за децата хора. 

 

Проектът е с продължителност 30 месеца, в които ще бъдат изпълнени следните 

дейности: 

• Организация, управление и вътрешен мониторинг; 

• Изпълнение на строително-монтажни работи чрез инженеринг; 

• Упражняване на строителен надзор; 

• Доставка на оборудване и обзавеждане; 

• Мерки и дейности за информация и комуникация; 

• Одит на проекта. 


