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Начална пресконференция и представяне на проекта 



ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 
Финансиране 
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-
2020 г., Приоритетна ос 5 „Регионална социална 
инфраструктура“ 
 
Стойност 
299 920 лв., от които 200 000 лв. БФП  
и 99 920 лв. собствено финансиране 
 
Продължителност  
18 месеца (14.02.2018 г. – 14.08.2019 г.) 
 
Целеви групи 
98 деца, обхванати в предоставяните към момента 
социални услуги 
 



ЦЕЛИ 

Осигуряване на инфраструктура и създаване на благоприятни 
условия за предоставяне на комплексни социални услуги в 
общността за деца, включително за деца с увреждания, и 
техните семейства. 

Осигуряване на равен достъп до услуги на деца, включително 
на деца с увреждания, и предоставяне подкрепа за тяхната 
успешна социална интеграция. 



ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

 

Сформиране на екип за управление 

Проектиране, строителство и авторски надзор 

Строителен надзор 

Доставка и монтаж на оборудване за нуждите на Дневен 

център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства 

Информация и комуникация 
 



ПРОЕКТИРАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО  
И АВТОРСКИ НАДЗОР 

 
Преустройство, ремонт и модернизация 
на част от ет. 2 в сграда  
на ул. „Ивайло“ № 13, гр. Габрово 
 

Внедряване на енергоспестяващи мерки  

Изграждане на достъпна архитектурна среда 

Ремонт на помещенията и инсталациите 

Обособяване на работни и санитарни 
помещения, зали за индивидуални, семейни и 
групови занимания с деца и родители 

Изграждане на първата „синя стая“ в Габрово 
 
 
 
 



Изграждане на сензорна градина за целите на 
услуга „Дневен център за подкрепа на деца с 
увреждания и техните семейства“ 



ДОСТАВКА И МОНТАЖ  
НА ОБОРУДВАНЕ 

Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“  

Бягаща пътека за деца от 3 до 8 години 

Велоергометър за деца от 3 до 8 години 

Кростренажор за деца от 3 до 8 години 

Мека облицовка за стени и колан за прикрепване 

Комплект HEG – апарат, който отчита зоната на нарушение и пряко 
въздействa върху нея 

Апарат за електростимулация 

Водна кула 
 

Обособена позиция 2 „Доставка на техническо оборудване“ 

Интерактивна електромагнитна бяла дъска 

Лаптоп 
 
Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на климатик и боя за писане“ 
 
 
 
 



РЕАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

Сформиран екип за управление на проекта 
 
Изготвена документация и обявени процедури за планираните обществени поръчки 
 
Избрани изпълнители:  
 
• Проектиране, строителство и авторски надзор - ДЗЗД „Проектстрой-Арк“, 

гр. Габрово – 214 000 лв. без ДДС 
 

• Строителен надзор – „Ретем“ ООД, гр. Габрово – 1 500 лв. без ДДС 
 

• Информация и комуникация – „Триера Комюникейшънс“ ЕООД, гр. София – 
680 лв. без ДДС 
 

• Доставка и монтаж на оборудване   
   ОП 1 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“ – „Теодорос“ ЕООД,      
гр. Стара Загора – 9 445,50 лв. без ДДС 

 

   ОП2 „Доставка на техническо оборудване“ – „Смарт Софт“ ЕООД, гр. София 
– 1 940 лв. без ДДС 
 



ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ  
И ПОЛОЖИТЕЛНИ ЕФЕКТИ 

 

Модернизирана социална 
инфраструктура 

Подобрена материално-техническа 
база за осигуряване на социални 
услуги 

Осигурена подходяща среда за 
предоставяне на висококачествени 
социални услуги за деца 

Надградени условия и методи за 
работа с деца с увреждания 



БЛАГОДАРИМ ВИ 
ЗА ВНИМАНИЕТО! 


