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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

ФИНАНСИРАНЕ 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ 

 

СТОЙНОСТ 

1 094 999,99лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ 

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

24 месеца  (18.01.2019 г. – 18.01.2021 г.) 

 

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ  

- Лица с различни форми на деменция 

- Възрастни хора с невъзможност за самообслужване 
 



ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА 

• Изграждане на инфраструктура, създаваща 

условия за подобрено социално приобщаване 

на възрастни и хора с увреждания 

• Създаване на условия за предоставяне на две 

нови социални услуги за възрастни и хора с 

увреждания: 

- Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция   

- Център за грижа за възрастни хора в 

невъзможност от самообслужване 

Капацитет на двата центъра – по 15 места 



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

• Преустройство на част от комплекс за 

социални грижи за осигуряване на две 

нови социални услуги  

• Обособяване и благоустрояване на дворно 

пространство и осигуряване на достъп за 

хора с увреждания 

• Доставка и монтаж на оборудване и 

обзавеждане 

•  Информация и комуникация  

• Управление на проекта 

 

 



Преустройство на част от комплекс, 

oбособяване и благоустрояване  

на дворно пространство  

 

• Инвестиционен проект за преустройство на 

четири етажа от корпус „А“ и част от втори етаж 

на южния корпус „В“ от сградата и обособяване 

на дворно пространство 

• Авторски надзор по време на строителството 

• Строителен надзор 

• Изпълнение на СМР 

 

 



 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 
• Обособяване на индивидуални  

   помещения за потребителите,  

   дневни, кухни, трапезарии,  

   манипулационни,  

   помещения за персонала и др. 

 

 

 
  

• Внедряване на  

                  енергоспестяващи  

                  мерки  

 

 
 

 



 
• Изграждане на достъпна  

   архитектурна среда  

 

• Реконструкция на помещенията 

  и съществуващите инсталации 

 

•  Изграждане на зала за  

   рехабилитация и профилактика 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР 

 

  



ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ  

И ОБЗАВЕЖДАНЕ 

• Оборудване и обзавеждане на всички 

помещения в двата центъра – легла, гардероби, 

скринове, шкафове, маси, дивани и др.  

• Доставка на медицинско оборудване и 

обзавеждане – медицински легла, болнични 

медицински шкафчета, пациентски лифтер, 

медицински шкафове и др.  

• Оборудване на зала рехабилитация и 

профилактика – клетка на Роше, шведска стена, 

велоергометър, успоредка за прохождане и др.  

 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

 

• Сформиран екип за управление на проекта 

 

• Изготвена документация и обявени процедури 

за планираните обществени поръчки 

 

• В процес на финализиране е документацията 

за обявяване на обществена пръчка за избор 

на изпълнител за доставка на оборудване и 

обзавеждане за нуждите на двата центъра 



ИЗБРАНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

• Разработване на инвестиционен проект –  

  „Узунов проект“ ЕООД, гр. Габрово – 16 500 лв. 
 

• Авторски надзор  - „Узунов проект“ ЕООД,  

   гр. Габрово – 17 340 лв.  
 

• Строителен надзор – „Ретем“ ООД, гр. Габрово –   

   2 900  лв.  
 

• Информация и комуникация – „Кубер-Лайт“ ЕООД, гр. 
Габрово – 6 210 лв. и „Ламбаджиев стандарт“ ООД, гр. 
София – 4068 лв.  
 

• Строително-ремонтни дейности –  

    „Кидат груп“ ЕООД, гр. Велико Търново – 888 255,91 лв.  

 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  

И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ 

• Разширен спектър на предоставяните 

социални услуги 

• Изградена подходяща материално-техническа 

база за предоставяне на висококачествени 

социални услуги от резидентен тип за 

възрастни и хора с увреждания 

• Разширяване обхвата на социалните услуги в 

община Габрово 



БЛАГОДАРИМ ВИ  

ЗА ВНИМАНИЕТО! 


