
   

 

“Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално 
слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, 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.” 

Проект  

„Изграждане на социални жилища за настаняване на 

малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на 

съвременните хигиенни изисквания“ 

Договор № BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по Оперативна 

програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. 

 

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) №РД-02-36-864/25.07.2018 г. бе одобрено 

проектно предложение на Община Разград, подадено по процедура „Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Разград“, 

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

Административният договор за реализацията на проекта бе сключен на 02.08.2018 г.  и 

е с продължителност 30 месеца.  

Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и 

социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“  

е на обща стойност 2 421 999,99 лв., като 100% от тях са безвъзмездна финансова 

помощ, осигурени по ОПРР. Финансовият ресурс ще бъде изразходен за изпълнение на 

строително-монтажни дейности чрез инженеринг, упражняване на строителен надзор, 

доставка на обзавеждане и оборудване и задължителните по програмата дейности по 

публичност и информираност, одит и организация и управление на проекта. 

Строителните дейности по проекта предвиждат в източната част на ж.к. „Орел“ в 

гр. Разград ще бъдат построени 4 триетажни жилищни сгради с еднотипна 

функционална схема, с по 4 жилища на всеки етаж (общо 48 жилища, с капацитет за 

настаняване на около 170 лица). Разпределението включва жилища за двама, за трима, 

за четирима и четирима +1 обитатели. За всяко жилище са предвидени всички 

помещения, зони и околни пространства със съответното оборудване и обзавеждане, 

необходими за пълноценното функциониране и за създаване на удобна, уютна и 

естетична среда за неговите ползватели. Предвидено е по едно паркомясто за жилище, 

площадки и алеи, парково обзавеждане за спорт и отдих, озеленяване.  

 

Социалните жилища са предназначени за следните целеви групи:  

- бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия; 

- родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, 

деца с влошено здраве и увреждания; 

- хора в риск от бедност и социално изключване; 

- малцинствени групи.  

 

Жилищата ще бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, а 

социалното жилищно настаняване ще бъде съчетано с други видове интервенции, 

включително такива в областта на образованието, здравеопазването, социалното 

приобщаване и заетостта. С изграждането на предвидените по проекта социални 

жилища, Oбщина Разград ще осигури подслон и нормални условия за живот на 

необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен дом 
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или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, 

тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.  

 

С реализацията на проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на 

малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните 

хигиенни изисквания“ ще се осигурят условия за:  

- настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението 

на община Разград; 

- осигуряване на достъпни и качествени социални услуги; 

- развитие на общинската социална политика като модерна, ефективна система 

от социални услуги, която поставя в своя център потребителя, отговаря на нуждите на 

общността, осигурява равен достъп и непрекъснато подобрява своето качество. 

 

 


