
 
 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020 г., 

ПРИОРИТЕТНА ОС 5: „Регионална социална инфраструктура“ 
ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-5.002 

„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” 
 

Дата на актуализация: 09.01.2019 г. 
 

№ 

Наимено-
вание на 
бенефи-
циента 

Наименование 
на проекта 

Кратко описание на проекта 

Начална 
дата на 

изпълне-
ние 

Дата на 
приключ-

ване 

Общо 
допустими 

разходи 

Процент 
на 

съфинан-
сиране от 

ЕС 

Пощенски 
код/ Код, 
съгласно 
Национа-

лния 
регистър на 
населените 

места 

Държава 
Категории на 
интервенция 

1 
Община 
Хасково 

Създаване на 
подходящи 
условия за 
подкрепа в 

общността, чрез 
изграждане на 

Център за грижа 
за лица с 
психични 

разстройства в 
Град Хасково 

Проектното предложение е съвкупност от мерки, чието 
изпълнение ще осигури подходяща инфраструктура за 

предоставяне на социални услуги за лица с увреждания и 
възрастни хора с психични разстройства. Дейностите по 

проекта са в съответства с Плана за действие за периода 2018-
2021г. за изпълнение на Националната стратегия за 

дългосрочна грижа, и допринасят за осигуряването на достъп 
до качествени социални услуги за целевата група. В рамките на 

проекта се предвижда изграждането на Център за грижа за 
лица  с психични разстройства в Град Хасково, с капацитет 15 

/петнадесет/ потребителя. Дейностите, които ще се изпълняват 
в рамките на проекта са: 1. Определяне на екип и дейности за 

управление и отчет на проекта.; 2. Изготвяне на документация и 
провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители; 3. 

Инженеринг за изграждане на Център за грижа за лица с 
психични разстройства в Град Хасково; 4. Упражняване на 

строителен надзор на обектите на интервенция и извършване 
на оценка на съответствието на инвестиционните проекти; 5. 

Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за 
социалните услуги в общността; 6. Осигуряване на информация 

и комуникация по проекта. 

01.11.2018 01.11.2020 569 591,81 85 % 6300 България 

[1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 



2 
Община 
Враца 

Нови 
възможности за 

възрастни и хора 
с увреждания в 
община Враца 

Основната цел на проекта е осигуряване на ефективна 
социална инфраструктура, предназначена за предоставяне на 

нови качествени резидентни социални услуги за лица с 
увреждания и възрастни хора в община Враца. Обхвата на 
социалните услуги на територията на община Враца ще се 
разшири чрез строителство, обзавеждане и оборудване на 

сграден фонд за създаване на нови социални услуги: 2 
Центъра за грижа за лица с психични разстройства (ЦГЛПР), 1 
Център за грижа за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) и 1 

Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за 
самообслужване (ЦГВХНС) съгласно Картата на резидентните 
услуги. Изграждането на инфраструктура за предоставяне на 
социалните услуги е в съответствие с Плана за действие за 

периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната 
стратегия за дългосрочна грижа. Проектът допринася за 

гарантиране правата на лицата с увреждания и възрастните 
хора до достъп до качествена грижа и резидентни услуги, 

отговарящи на индивидуалните им потребности. Всеки център е 
с капацитет 15 места. Целевите групи са: за ЦГЛПР– 30 лица - 
10 от тях, изведени от специализирана институция и 20 лица от 

общността; за ЦГЛУИ - 15 лица, настанени в Дом за 
пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Три кладенци; за 

ЦГВХНС –15 лица от общността,  включени в списъка на 
чакащите за ползване на социалната услуга към Дирекция 

„Социално подпомагане“- Враца. След приключване на проекта, 
в обновената инфраструктура ще се предоставят социални 

услуги, чиито доставчик ще бъде Община Враца. Числеността 
на персонала в новите социални услуги ще е съобразена с 

методическите указания на Агенцията за социално 
подпомагане. Ще се разкрият 54 нови работни места. Екипите 

ще включват ръководител,социални работници, трудотерапевти 
и санитари/болногледачи.За осигуряване устойчивост на 

новите социални услуги се предвижда кандидатстване с проект 
по ОП "Развитие на човешките ресурси" и впоследствие ще се 

предприемат действия те да са делегирани от държавата 
дейности. 

28.11.2018 28.11.2020 2 234 995,89 85 % 3000 България 

1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 

3 
Община 
Пловдив 

Осигуряване на 
подходяща и 
ефективна 

инфраструктура 
за предоставяне 

на нови 
социални услуги 

за лица с 
увреждания и 

възрастни хора в 
град Пловдив 

Проектa цели създаването на Център за подкрепа на лица с 
различни форми на деменция с капацитет 15 лица и Център за 
грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с 

капацитет 15 лица в град Пловдив. Специфичните цели на 
проекта ще бъдат реализирани чрез изпълнение на 

предвидените в него дейности, а именно: 1.Организация и 
управление на проекта; 2.Провеждане на обществени поръчки 

и избор на изпълнители по проекта; 3. Осигуряване на 
информация и комуникация по проекта; 3. Изграждане на 

ефективна социална инфраструктура за предоставяне на 2 
нови социални услуги в Община Пловдив; 4. Строителен надзор 

и оценка на съответствието; 5. Доставка и монтаж на 
оборудване и обзавеждане по проекта. С оглед цялостното и 

ефективно изграждане на новите социални услуги, в рамките на 

30.11.2018 30.11.2020 1 093 193,07 85 % 4000 България 

1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 



проекта, ще бъде извършен инженеринг, който да осигури 
необходимата техническа и екзекутивна документация за 

целесъобразното изпълнение и проследяване реализацията на 
инфраструктурните интервенции. Проектът ще създаде условия 

за предоставяне на качествени, достъпни и ефективни 
междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с 

реалните потребности на лицата с различни форми на 
деменция и възрастните хора в невъзможност от 

самообслужване. С настоящия проект, Община Пловдив ще 
има възможността да спази и приложи европейските и 

национални нормативи, касаещи замяната на 
институционалния модел на грижа с грижа в общността и 

децентрализацията на социалните услуги като цяло. 

4 
Община 
Смолян 

Създаване на 
Дневен център 
за подкрепа на 

лица с различни 
форми на 

деменция и 
техните 

семейства в гр. 
Смолян 

Проектът предвижда ремонт - вътрешно преустройство на 
съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване  за 

разкриване на социална услуга "Дневен център за подкрепа на 
лица с различни форми на деменция и техните семейства" в гр. 
Смолян. За целта ще бъде извършено вътрешно преустройство 

на съществуваща сграда с отпаднало предназначение, 
разположена в гр. Смолян. За изпълнението на ремонтните 

дейности са разработени технически проекти при спазване на 
функционалните изисквания и насоки за изграждане на такъв 

тип инфраструктура като вътрешното преустройство се 
проектира в съответствие с насоките за кандидатстване и 

посочените в тях градоустройствени, ситуационни, 
композиционни и функционални изисквания към сградата и 

помещенията, предвидени за този тип социална услуга. 
Капацитетът на центъра ще бъде 40 човека. В проекта са 

включени и дейности за строителен надзор, авторски надзор, 
инвеститорски контрол, доставка и монтаж на обзавежда не и 

оборудване, публичност и управление на проекта.  

12.12.2018 12.12.2020 553 059,61 85 % 4700 България 

[1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 

5 
Община 

Силистра 

Социални услуги 
в общността за 

възрастни хора и 
хора с 

увреждания в гр. 
Силистра 

Настоящото проектно предложение е насочено към 
осигуряване на подходяща и ефективна социална 

инфраструктура на територията на Община Силистра за 
предоставяне на резидентни и съпътстващи услуги в общността 
за възрастни хора и хора с увреждания в подкрепа на тяхната 

деинституционализация. Планираните дейности включват 
изграждане  и оборудване на предвидената в Картата на 

резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствена работна 
група за управление и координация на процеса по 

деинституционализация на възрастни хора, материална база за 
създаване на 2 нови социални услуги на територията на 
община Силистра, а именно: Център за грижа за хора с 

психични разстройства и Център за грижа за възрастни хора в 
невъзможност за самообслужване. Включените услуги ще 

бъдат ситуирани в имот общинска собственост. Сградите ще 
бъдат в съответствие с разработените и утвърдени от 

Министерство на труда и социалната политика функционални 
изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, 

съобразени с релевантните европейски документи за 

14.12.2018 14.12.2020 1 109 724,76 85 % 7500 България 

1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 



деинституализация и живот в общността. Общата стойност на 
проекта е съобразена с максималния размер на определената 

безвъзмездна финансова помощ за Община Силистра в 
качеството й на конкретен бенефициент по процедурата и с 

индикативните стойности за всяка отделна услуга. 
Реализирането на проекта ще допринесе за осигуряване на 

равен достъп до качествени грижи и услуги на възрастни хора с 
невъзможност за самообслужване и хора с психични 

разстройства чрез изграждане на необходимата 
инфраструктура за предоставяне на резидентни и съпътстващи 

услуги в общността. 

6 
Община 
Дряново 

Изграждане на 
комплекс за 

социални услуги 
за лица с 
психични 

разстройства 

Проектното предложение предвижда изграждането на комплекс 
за социални услуги за лица с психични разстройства на 

територията на община Дряново, съгласно Картата на услугите 
за подкрепа в общността и Картата на резидентните услуги, 

чрез: 1. Изграждане на 7 сгради (ново строителство), всяка от 
които с предназначение за предоставяне на услуга „Център за 
грижа за лица с психични разстройства“ с общ капацитет 105 

лица (места) в град Дряново, община Дряново, област Габрово. 
Центровете представляват отделни масивни сгради, 

разположени в общ парцел, със самостоятелни прилежащи 
дворни пространства. Архитектурно ще бъдат оформени в 

единен композиционен комплекс. Общото за комплекса външно 
прилежащо пространство ще се оформи като паркова среда, с 
места за почивка и разходки. Във всяка от посочените сгради 

ще има помещения за общо ползване, лични и сервизни 
помещения (складови; инсталационни; за персонала, според 

нормативните изисквания). Ще бъдат осъществени дейности по 
инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на 

строителството); изготвяне  на оценка за съответствие; 
строителен надзор; информационно-комуникационна кампания 
за популяризиране на проекта и източниците на финансиране. 
Община Дряново ще осигури с друго финансиране различно от 
финансирането по настоящата схема по ОП РР, необходимото 
оборудване и обзавеждане за безпроблемното функциониране 

на социалните услуги от резидентен тип, съобразно 
изискванията за предоставяне на съответната услуга, а 

прилежащите дворни пространства ще бъдат благоустроени. 

18.12.2018 18.12.2018 3 987 899,85 85% 5370 България 

[1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 

7 
Община 
Малко 

Търново 

Изграждане, 
оборудване и 

обзавеждане на 
Център за грижа 

за лица с 
умствена 

изостаналост – 
гр. Малко 
Търново 

Проектното предложение предвижда изграждане (ново 
строителство) на Център за грижа за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост (ЦГПЛУИ) в град Малко Търново ,  във 
връзка с процеса на деинституционализация на грижата за 

възрастни хора и хора с увреждания, за осигуряване на достъп 
до качествени социални услуги за лица с увреждания и 

възрастни хора и  в съответствие с Плана за действие за 
периода 2018-2021 г. за изпълнение на Националната 

стратегия за дългосрочна грижа. Изграждането на ЦГПЛУИ ще  
бъде в съответствие с разработените и утвърдени от 

Министерство на труда и социалната политика функционални 
изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата, 

02.01.2019 02.01.2021 553 283,91 85 % 8350 България 

[1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 



съобразени с релевантните европейски документи за 
деинституционализация и живот в общността. След 

приключване на строителните дейности помещенията ще бъдат 
оборудвани и обзаведени съобразно  „Изисквания по 

отношение на оборудване/обзавеждане“ посочени във 
„Функционалните изисквания за ЦГЛУИ“ 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 

8 
Община 
Сливен 

Подкрепа за 
деинституционал

изация на 
социални услуги 

за хора с 
увреждания в 

община Сливен 

Настоящото проектно предложение „Подкрепа за 
деинституционализация на социални услуги за хора с 

увреждания в  община Сливен“  предвижда  да изгради два 
центъра за предоставяне на социални услуги, а именно Център 
за грижа за лица с психични разстройства и Център за грижа за  

лица с умствена изостаналост. Изграждането на 
инфраструктурата за предоставяне на социални услуги за лица 
с увреждания и възрастни хора се основава на функционални 
изисквания и насоки за изграждане на новата инфраструктура, 

съобразени с релевантните европейски документи за 
деинституционализация и живот в общността, разработени от 

Министерство на труда и социалната политика.  Проектът 
включва дейности по извършване на строително-монтажни 

работи, доставка и монтаж на цялостно оборудване и 
обзавеждане, упражняване на строителен и авторски надзор, 

дейности по организация и управление, информация и 
комуникация по проекта. 

07.01.2019 07.01.2021 1 121 094,65 85 % 8800 България 

[1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 

9 
Община 
Шумен 

Центрове за 
грижа за лица с 

умствена 
изостаналост 

Проектното предложение има за цел да подобри качеството на 
живот и възможностите за социално включване на лицата с 

умствена изостаналост, чрез осигуряване на мрежа от 
резидентни услуги и мерки за подкрепа в общността и 

изграждане на подходящ (материален и кадрови) капацитет за 
предоставянето им. Планираните дейности включват 

изграждане и оборудване на предвидената в Картата на 
услугите за подкрепа в общността и Картата на резидентните 

услуги  материална база за създаване на нови социални услуги 
на територията на община Шумен, а именно два Центъра за 

грижи за лица с умствена изостаналост. Проектът предвижда и 
осигуряване на подходящо обзавеждане и оборудване за  

социалните услуги, което ще гарантира безопасна и сигурна 
среда за ползвателите.Той е изцяло съобразен с 

хоризонталния принцип на Европейския съюз за подобряване 
достъпа за хора с увреждания и равни възможности и ще 
спомогне за постигане на целите, заложени в секторните 

стратегически документи в областта на социалната политика, 
както и в сферата на деинституционализацията на грижата за 

хората с увреждания. 

07.01.2019 07.01.2021 1 099 922,88 85 % 9700 България 

[1] Друга инфраструктура, 
която допринася за 

регионалното и местното 
развитие; 

[2] Безвъзмездни средства; 
[3] Не се прилага; 
[4] Не се прилага; 

[5] Насърчаване на 
социалното приобщаване, 

борбата с бедността и 
всяка форма на 
дискриминация; 

[6] Не се прилага; 
[7] Не се прилага; 
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№ 
Beneficiary 

name 
Operation name Operation summary 

Operation 
start date 

Operation 
end date 

Total eligible 
expenditure 

in BGN 

Union co-
financing 

rate 

Postal Code/ 
Code, 

according to 
the National 
Register of 
Settlements 

Country 
Category of 
intervention 

1 
Municipality 
of Haskovo 

Establishment of 
proper conditions 
for support in the 
Community, by 
construction of 

Center for care of 
people with mental 

disorders in 
Haskovo 

The project proposal is a set of measures, the implementation of which will 
provide the appropriate infrastructure for provision of social services for 
disabled persons and elderly people with mental disorders. The project 
activities are in line with the Action Plan for the period 2018-2021. for 

implement the National  Strategy for long-term care and contribute to the 
provision of access to quality social services for the target group. The 
project envisages the construction of a  Center for care of people  with 
mental disorders in Haskovo, with a capacity of 15 / fifteen / users. The 

activities to be implemented within the project are: 1. Designation of 
project management team and activities; 2. Preparation of documentation 

and execution of public procurement procedures  for selection of 
contractors; 3. Engineering for building a Center for Care of people with 
mental disorders in Haskovo; 4. Execution of construction supervision of 

the sites of intervention and assessment of the compliance of the 
investment projects; 5. Delivery and installation of equipment and furniture 

for social services in the community; 6. Providing information and 
communication related to the project. 

01.11.2018 01.11.2020 569 591,81 85 % 6300 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development 
[2] Non-repayable grant 

[3] Not applicable 
[4] Not applicable 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination 

[6] Not applicable 
[7] Not applicable 

2 
Municipality 

of Vratsa 

New opportunities 
for adults and 
people with 

disabilities in Vratsa 
Municipality 

The main objective of the project is to provide an efficient social 
infrastructure designed to provide new quality residential social services 

for people with disabilities and the elderly in the municipality of Vratsa.The 
scope of social services on the territory of the Municipality of Vratsa will be 
expanded through construction, furnishing and equipment of the building 

stock for the creation of new social services:2Care Center for Persons with 
Mental Disorders,1Care Center for Persons with Mental Retardation  and 
1Care Center for the Elderly in Inability to Self-Service according to the 

Residence Services Card. The construction of infrastructure for provision 
of social services is in line with the Action Plan for the period 2018-2021 

for the implementation of the National Long-Term Care Strategy.The 
project contributes to ensuring the rights of disabled and elderly people to 

access quality care and residential services that meet their individual 
needs.Each center has a capacity of 15 places.The target groups are:for 
the CCPMD-30 persons-10 of them,taken out of a specialized institution 

and 20 persons from the community;for CCPMR-15 

28.11.2018 28.11.2020 2 234 995,89 85 % 3000 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development 
[2] Non-repayable grant 

[3] Not applicable 
[4] Not applicable 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination 

[6] Not applicable 
[7] Not applicable 



persons,accommodated in the Home for adults with mental retardation in 
the village of Tri Kladentsi; for the CCEISS-15 persons from the 

community included in the waiting list for the use of the social service at 
the Social Assistance Directorate-Vratsa.After completion of the project in 

the renovated infrastructure will provide social services,the supplier of 
which will be the Municipality of Vratsa.The number of the personnel will 

be according to the methodical instructions of the Social Support 
Agency.There will be 54 new working places.The teams will include a 

manager,social workers,occupational therapists and sanitaries. In order to 
acquire sustainability of the new social services the Municipality will apply 
with a project under Operative programme “DHR” and after this will take 

action to make the activities delegated by the state. 

3 
Municipality 
of Plovdiv 

Providing 
appropriate and 

effective 
infrastructure for the 

provision of new 
social services for 

disabled and elderly 
people in the city of 

Plovdiv 

The project "Providing appropriate and effective infrastructure for the 
provision of new social services for disabled and elderly people in the city 
of Plovdiv", funded by Operational Programme "Regions in growth" 2014-

2020, aims to establish a Care center for people with different forms of 
dementia with a capacity of 15 persons and a Care center for elderly 

people with inability for self-care with a capacity of 15 persons in the city of 
Plovdiv. The specific objectives of the project will be accomplished through 

the implementation of the activities planned as a part of it, namely: 
1.Organization and project management; 2. Procurement and selection of 

project contractors; 3. Providing information and communication for the 
project; 3. Construction of an effective social infrastructure for providing 2 
new social services in Plovdiv Municipality; 4. Construction supervision 

and conformity assessment; 5. Delivery and installation of equipment and 
furnishing. In order to achieve the complete and efficient construction of 
the new social services, within the framework of the project, engineering 

will be carried out to provide the necessary technical and executive 
documentation for the proper execution and monitoring of the realization of 

the infrastructure interventions. The project will create the conditions for 
providing quality, affordable and effective cross-sectoral long-term care 

services tailored to the real needs of people with various forms of 
dementia and the elderly with inability for self-care. With this project, the 

Municipality of Plovdiv will have the opportunity to comply with and 
implement the European and national norms concerning the replacement 
of the institutional model of community care and the decentralization of 

social services in general. 

30.11.2018 30.11.2020 1 093 193,07 85 % 4000 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development 
[2] Non-repayable grant 

[3] Not applicable 
[4] Not applicable 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination 

[6] Not applicable 
[7] Not applicable 

4 
Municipality 
of Smolyan 

Establishment of 
Daily Care Center to 
Support People with 
Different Forms of 

Dementia and Their 
Families" in the 

town of Smolyan 

The project envisages repairing - internal reconstruction of an existing 
building, including furnishing and equipment, for revealing the social 
service "Daily care center for support of people with different forms of 

dementia and their families" in the town of Smolyan. For this purpose an 
internal reconstruction of an existing derelict building located in the town of 

Smolyan will be carried out.Technical projects have been developed for 
the execution of the repair activities, in compliance with the functional 

requirements and guidelines for the construction of such type of 
infrastructure, as the internal redevelopment is designed in accordance 
with the application guidelines and the urban, situational, compositional 

and functional requirements to the building and premises, provided for this 
type of social service. The capacity of the center will be 40 people. The 

project also includes activities for construction supervision, author's 

12.12.2018 12.12.2020 553 059,61 85 % 4700 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development; 
[2] Non-repayable grant; 

[3] Not applicable; 
[4] Not applicable; 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination; 

[6] Not applicable; 
[7] Not applicable; 



supervision, investor control, delivery and installation of furniture and 
equipment, publicity and project management. 

5 
Municipality 

of Silistra 

Social services in 
the community for 

the elderly and 
people with 

disabilities in the 
town of Silistra 

This project proposal is aimed at providing adequate and effective social 
infrastructure on the territory of Silistra Municipality for the provision of 

residential and community services for the elderly and people with 
disabilities in support of their deinstitutionalization.The planned activities 
include the construction and equipment of the Residential Services Card, 
approved by the Interdepartmental working group for management and 

coordination of the deinstitutionalisation of elderly people, a material basis 
for the creation of 2 new social services in the territory of the Municipality 
of Silistra, namely:  care center for people with mental disorders and care 

center for the elderly unable to self-service. Included services will be 
located in a municipal property. The buildings will be in compliance with 

the functional requirements and guidelines for the construction of the 
infrastructure, developed and approved by the Ministry of Labor and Social 

Policy, in line with the relevant European documents for 
deinstitutionalization and community living. The total value of the project is 

in compliance with the maximum amount of the defined grant for the 
Municipality of Silistra as a specific beneficiary under the procedure and 
with the indicative values for each individual service. The implementation 
of the project will contribute to ensuring equal access to quality care and 

services for the elderly unable to self-service and people with mental 
disorders by building the necessary infrastructure to provide residential 

and community-based services. 

14.12.2018 14.12.2020 1 109 724,76 85 % 7500 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development; 
[2] Non-repayable grant; 

[3] Not applicable; 
[4] Not applicable; 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination; 

[6] Not applicable; 
[7] Not applicable; 

6 
Municipality 
of Dryanovo 

Construction of a 
complex for social 
services for people 

with mental 
disorders 

The project proposal describes the construction of a complex of buildings 
for social services for people with mental disorders situated on the territory 
of Dryanovo Municipality according to the Map of services for community 

support and the Map of residential services through 1. The construction of 
7 new buildings, each of which intends to provide services for Care Center 
for people with mental disorders with a total capacity of 105 individuals in 

the town of Dryanovo, Dryanovo Municipality, Gabrovo Province. The 
centers will be separate massive buildings situated in a common plot with 
independent outside spaces adjoining them. They will be assembled in a 

single complex. The outside space common for the complex will be 
shaped as a park with spots for rest and walking. In each building there 

will be common, personal and service premises (warehouses, installation 
space, staff room according to legal requirements). Activities such as 

engineering (design, construction’s authorship supervision and execution), 
feasibility assessment, construction supervision, communication campaign 
to promote the project and sources of financing will be executed. Dryanovo 

Municipality will secure additional financing different from the one in the 
current Operation Programme Regional Development for the equipment 

and furnishing needed for the successful functioning of the residential-type 
social services according to the requirements as well as for outside 

spaces’ development. 

18.12.2018 18.12.2018 3 987 899,85 85% 5370 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development; 
[2] Non-repayable grant; 

[3] Not applicable; 
[4] Not applicable; 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination; 

[6] Not applicable; 
[7] Not applicable; 

7 
Municipality 

of Malko 
Tarnovo 

Construction, 
equipment and 
furnishing of the 

Center for Care for 
Persons with Mental 

The project envisages construction (new construction) of Mental Disability 
Care Center (MDCC) in the town of Malko Tarnovo, in connection with the 
process of deinstitutionalization of the care for elderly people and people 

with disabilities, for access to quality social services for disabled and 
elderly people and in accordance with the Action Plan for the period 2018-

02.01.2019 02.01.2021 553 283,91 85 % 8350 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development; 
[2] Non-repayable grant; 



Disabilities - Malko 
Tarnovo 

2021 for the implementation of the National Long-Term Care Strategy. The 
construction of MDCC will be in line with the functional requirements and 

guidelines developed by the Ministry of Labor and Social Policy for 
building the infrastructure in line with the relevant European documents for 
deinstitutionalization and community life. After completing the construction 
activities, the premises will be equipped and furnished in accordance with 

"Equipment Requirements" specified in "Functional Requirements for 
MDCC" 

[3] Not applicable; 
[4] Not applicable; 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination; 

[6] Not applicable; 
[7] Not applicable; 

8 
Municipality 

of Sliven 

Support for 
deinstitutionalization 
of social services for 

people with 
disabilities in Sliven 

municipality 

The current project proposal "Support for deinstitutionalization of social 
services for people with disabilities in the municipality of Sliven" includes 

new construction of the following two centers for provision of social 
services: Care center for people with Mental Disorders and Care center for 

people with Mental Disabilities. The construction of the infrastructure for 
provision of social services for disabled and elderly people is based on 
functional requirements and guidelines for the construction of the new 

infrastructure in line with the relevant European documents for 
deinstitutionalization and community life, developed by the Ministry of 

Labor and Social Policy. The project includes several activities: 
construction and assembly works, delivery and installation of equipment 
and furniture, construction supervision, author supervision, management 

of the project activities, information and publicity. 

07.01.2019 07.01.2021 1 121 094,65 85 % 8800 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development; 
[2] Non-repayable grant; 

[3] Not applicable; 
[4] Not applicable; 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination; 

[6] Not applicable; 
[7] Not applicable; 

9 
Municipality 
of Shumen 

Centers for the care 
of mentally retarded 

persons 

The project proposal aims to improve the quality of life and opportunities 
for social inclusion of mentally retarded people by providing a network of 

residential and community support services and building appropriate 
(physical and staff) capacity to provide them. The planned activities 

include building and equipping the facilities provided for in the Community 
Support Services Card and the Resident Services Card for the 
establishment of new social services on the territory of Shumen 

Municipality, namely two Centers for Care of Persons with Mental 
Disabilities. The project also provides for the provision of appropriate 

furniture and equipment for social services, which will ensure a safe and 
secure environment for the users. It is fully in line with the horizontal 
principle of the European Union to improve access for people with 

disabilities and equal opportunities and will help to achieve the objectives 
set out in sectoral policy papers in the field of social policy as well as in the 

field of deinstitutionalization of the care for people with disabilities. 
disabilities. 

07.01.2019 07.01.2021 1 099 922,88 85 % 9700 Bulgaria 

[1] Other social 
infrastructure 

contributing to regional 
and local development; 
[2] Non-repayable grant; 

[3] Not applicable; 
[4] Not applicable; 

[5] Promoting social 
inclusion and combating 

poverty and any 
discrimination; 

[6] Not applicable; 
[7] Not applicable; 

 


