
 

ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕДА,  

ПОЗВОЛЯВАЩА ПРЕДОСТАВЯНЕ  

НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  

за възрастни и хора с увреждания 
 

   

ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ  

12 януари 2021 г., 11:00 часа, онлайн среща в Zoom 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
ПРОЕКТ  

„Изграждане на среда, позволяваща предоставяне на качествени 
социални услуги за възрастни и хора с увреждания“  

  

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ  

№ BG16RFOP001-5.002-0022-С01/№ РД-02-37-13 от 18.01.2019 г. 

Анекс № 1 – № BG16RFOP001-5.002-0022-С02/№ РД-02-37-13 (1) от 
31.10.2019 г. 

  

ФИНАНСИРАЩА ПРОГРАМА 

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

  

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ 

№ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на 
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ 

 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 
СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА 

1 094 999.99 лв., от които: 
930 749.99 лв. съфинансиране от Европейския фонд за регионално 
развитие 
164 250.00 лв. национално съфинансиране  
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ  
18 януари 2019 г. – 18 януари 2021 г.  
 
ЦЕЛ НА  ПРОЕКТА 

Изграждане на инфраструктура, която да създаде условия за подобрено 
приобщаване на възрастни и хора с увреждания за предоставяне на две 
нови социални услуги: Център за грижа за лица с различни форми на 
деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване. 
 



ПРЕДИСТОРИЯ – КАК ЗАПОЧНА ВСИЧКО? 

 

 



ПРЕДИ СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ  
 

 Извършено е преустройство на четири етажа от съществуваща 

сграда на бившия Дом за медико-социални грижи за деца в кв. 

„Велчевци“, Габрово; 

 

 Обособени са два центъра, предназначени за задоволяване на 

специфичните нужди на потребителите. Осигурени са подходящи 

условия за живот на възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване и лица с различни форми на деменция в домашна 

атмосфера и условия, близки до семейните. 

 



СЛЕД  СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

 Монтирано е видеонаблюдение, сигнална болнично-

повиквателна инсталация, домофонна уредба и контрол на достъпа 

до всеки етаж;  

 

 Изпълнени са мерки за енергийна ефективност – ремонт на 

покрива на корпуса, подмяна на външна и вътрешна дограма, 

топлоизолация, изцяло нови водоснабдителни, отоплителни, 

вентилационни и електрически инсталации; 

 

 За осигуряване на пряк достъп до двата центъра е изграден 

електрически асансьор – тип „болничен“.  

 
 





РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Оформено е дворно пространство за разходка и почивка  

на потребителите на двата центъра, достъпът е осигурен  

от хидравличен подемник с две спирки. 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ 
 

• Обособени са помещения за един или двама души, 

обзаведени със самостоятелно легло, гардероб, шкаф за лични 

вещи. Всяко помещение разполага със санитарен възел и 

възможност за свободно обслужване с доставения лифтер;  

 

• Осигурени са помещения за ежедневни дейности в малка 

група и стаи за общи занимания, обзаведени с мека мебел, маси, 

столове, библиотека и аудио-визуална техника. Предвидени са 

зали за срещи на потребителите и персонала с външни лица;  

 

• Всеки център разполага с кухня и трапезария, пригодени за 

хора с увреждания.  





РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

 Спомагателни помещения - мокри помещения за пране, сушене 

и гладене; помещения за съхраняване на чист инвентар; складове за 

доставените инвалидни колички; 

  

 Медицински сектор - манипулационна; стая за обслужващия 

персонал/лекарски кабинет; стая „изолатор“; стая за рехабилитация 

и профилактика с уреди за раздвижване и целесъобразни 

занимания; 

 

 Административно-стопански сектор - кабинети за управител, 

счетоводство, текуща документация, архив, стая/съблекалня за 

персонала. 

 





РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО  

НА ПРОЕКТА  
 

 

 Изградена подходяща материално-техническа база за 

предоставяне на висококачествени социални услуги от 

резидентен тип за възрастни и хора с увреждания:  

 

Център за грижа за лица с различни форми на деменция 

(капацитет 15 места) 

 

Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 

самообслужване (капацитет 15 места) 

 

 Разширяване обхвата на социалните услуги в община 

Габрово. 
 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

 Изпълнение на строително-ремонтни дейности – „Кидат груп“ ЕООД, 

гр. Велико Търново - 887 933.68 лв. 

 

 Разработване на инвестиционен проект – „Узунов проект“ ЕООД,  

     гр. Габрово – 16 500.00 лв.  

 

 Авторски надзор  - „Узунов проект“ ЕООД, гр. Габрово – 17 340.00 лв. 

 

 Строителен надзор – „Ретем“ ООД, гр.Габрово – 2 900.00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 Доставка на оборудване и обзавеждане по 5 обособени позиции:  

 

Корпусна и мека мебел – „Хералд“ ЕООД, гр. Габрово – 45 544.80 лв.;  

Кухненско и санитарно оборудване и обзавеждане – „Смарт бизнес 
къмпани“ ЕООД, гр. Габрово – 22 697.54 лв. и Уреди за рехабилитация – 5 
915.08 лв.;  

Медицинско оборудване и обзавеждане – „Панда Пен“ ЕООД,  

гр. Габрово – 48 583.85 лв.; 

Телевизори и офис оборудване – „Смарт Софт“ ЕООД, гр. София –  

17 352.00 лв. 

 

 Информация и комуникация – Реализиране на мерки за публичност: 
„Кубер – Лайт“ ЕООД , гр. Габрово – 6 210.00 лв. и „Ламбаджиев 
стандарт“ ООД, гр. София – 2 748.00 лв.  

 

 Управление на проекта 

  
 

 



БЛАГОДАРИМ ВИ  

ЗА ВНИМАНИЕТО! 


