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ПРОЕКТ № BG16RFOP001-5.002-0012  

„ИЗГРАЖДАНЕ НА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА 

ДЕМЕНЦИЯ“ И РЕМОНТ НА СГРАДА ЗА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА 

ЛИЦА С РАЗЛИЧНИ ФОРМИ НА ДЕМЕНЦИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ НА 

ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВАРНА“. 

 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ: BG16RFOP001-5.002-0012-C01, с  Рег. № РД-02-37-11/17.01.2019 г. 

 

Процедура на директно предоставяне: BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за 

деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“, 

Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура”, Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014 – 2020 год. 

 

Бенефициент: Община Варна  

 

Основна цел:  

Осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и 

подпомагане на социалното включване на хора с различни форми на деменция 

чрез разработване и развитие на социалните услуги в общността: „Дневен център 

за подкрепа на лица с различна форма на деменция и техните семейства“ и 

„Център за грижа за лица с различна форма на деменция“. 

Реализирани специфични цели и постигнати резултати:  

1. Проектът допринася за изпълнението на Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на Варна за периода 2014 – 2020 (ИПГВР) в Зоната за 

въздействие с преобладаващ социален характер, по отношение на стратегическа 

цел 4: „Преодоляване на вътрешноградския диспаритет в социално-

икономическото развитие и общественото обслужване“, Приоритет 2 „Подобряване 

на достъпа до качествено обществено и административно обслужване“, Мярка 2.2. 

„Подобряване и изграждане на социална инфраструктура“; 
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2. Подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване 

на хората с деменция, чрез осигуряване на адекватна архитектурна, здравна и 

социална среда за предоставяне на подкрепа в общността;  

3. Ресурсно обезпечаване и изграждане на институционален и кадрови капацитет 

за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги на територията на 

община Варна;  

4. Превенция на институционализацията на хора с деменция, чрез формиране на 

позитивна и подкрепяща процеса обществена нагласа; 

5. Подкрепа на близките на лицата с деменция с цел предотвратяване на тяхното 

отпадане от пазара на труда. 

 

Изпълнени дейности по проекта: 

1. Преработка на инвестиционен проект „Център за настаняване от семеен тип на 

възрастни хора с деменция с капацитет 15 места“ по чл. 154, ал. 5 от ЗУТ с цел 

изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ с 

капацитет 15 места и упражняване на авторски надзор при изпълнение на СМР на 

обект: "Изграждане на "Център за грижа за лица с различни форми на деменция". 

2. Изпълнение на СМР за обект: "Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция". 

3. Изпълнение на инженеринг за обект "Ремонт на сграда за "Дневен център за 

подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства". 

4. Извършване на консултантски услуги за оценка на съответствието и 

упражняване на строителен надзор при изпълнението на проект "Изграждане на 

"Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за 

"Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните 

семейства" на територията на община Варна". 

5. Публичност и визуализация на проекта: 

- Изработка на билбордове, информационни табели и рекламни материали по 

проекта;  

- Изработване и доставка на печатни информационни и промоционални 

материали за проекта.  

6. Извършване на одит за проверка на изпълнението и отчитане на разходите  по 

проекта. 
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Целеви групи на проекта: 

1. Лица с различни форми на деменция, изведени от специализирани институции 

за стари хора и възрастни хора с увреждания; 

2. Лица с различни форми на деменция, за които е налице риск от 

институционална грижа. 

3. Екипът от специалисти, които ще реализират услугите: социални работници, 

психолози, логопеди, рехабилитатори, арт- и трудотерапевти, лекари, медицински 

сестри, санитари и шофьори. 

4. Близки и роднини, полагащи грижи за лица с различни форми на деменции. 

 

Постигнати резултати: 

1. Изграждане на социална инфрастуктура,  предлагаща удобства и съвременни 

възможности за реализиране на услугите  „Дневен център за подкрепа на лица с 

различна форма на деменция и техните семейства“ с капацитет 40 потребители  и  

„Център за грижа за лица с различна форма на деменция“ с капацитет 15 

потребители. 

2. Подобряване качеството на живот на хората с деменция чрез осигуряване на 

интегриран подход при предоставянето на услуги и мерки за подкрепа в 

общността и подпомагането на техните роднини в полагането на грижи. 

3. Превенция на институционализирането и на излишната хоспитализация, както и 

осигуряване на последващи хоспитализацията мерки. 

 

Срок на договора: 17.01.2019 г. - 13.03.2021 г. 

Бюджет на проекта:  

 985 826.58 лв. – безвъзмездна финансова помощ; 

 471 082,27 лв. – собствено финансиране. 

Статус на проекта: Приключил. 

 


