
 

                                        

 
Този документ е създаден в рамките на проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на 
интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и „Дневен 
център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ на територията на община 
Варна“ по процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – 
Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 
Цялата отговорност за съдържанието се носи от Община Варна и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 
ОПРЧР 2014-2020 

 
Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C01 „Разкриване и предоставяне на 

интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни 

форми на деменция“ и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми 

на деменция и техните семейства“ на територията на община Варна“, по 

процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и 

хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 

Административен договор за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ: BG05M9OP001-2.090-0013-C01 

Програма: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014–2020 г.  

Бенефициент: Община Варна 

 

Основна цел на проекта: Създаване на възможност за независим живот на 

възрастните хора и лицата с увреждания на територията на община Варна чрез 

предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за 

дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността. 

 

Специфични цели:  

 Извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните 

институции;  

 Превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на 

социални услуги в общността за дневна и почасова грижа в „Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“;  

 Подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип в „Център за 

грижа за лица с различни форми на деменция“; 

 

Основни дейности по проекта:  

 Обзавеждане и оборудване на  „Дневен център за подкрепа на лица с различни 

форми на деменция и техните семейства“ и на „Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция“; 

 Избор на външен доставчик на интегрираните здравно-социални услуги „Дневен 

център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“ 
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и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ и разработване на 

вътрешни правила за дейността им; 

 Обучение, супервизия на персонала и предоставяне на услугата „Дневен център 

за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства“; 

 Обучение, супервизия на персонала и предоставяне на услугата „Център за грижа 

за лица с различни форми на деменция“; 

 

Целеви групи на проекта: 

 Лица над 18 г. 

 Лица над 18 г., получаващи социални и здравни услуги в общността, след 

извеждането им от институция и от психиатрични болници 

 

Очаквани резултати: Обезпечаване на предоставянето на новите услуги в общността 

на територията на община Варна, за които е изградена подходяща инфраструктура със 

средства по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. 

 

Обща стойност на проекта: 671 000, 00 лв. 

Срок на изпълнение: до 30.06.2023 г. 

Статус: в процес на изпълнение 


