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Този документ е създаден в рамките на проект № BG16RFOP001-5.001-0009 „Деинституционализация на 

социални услуги  за деца в община Стражица”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Стражица  и 
при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г. 

 
На 22.12.2017 г. Община Стражица сключи административен договор № РД-02-37-163 по 
проект BG16RFOP001-5.001-0009 „Деинституционализация на социални услуги  за деца в 
община Стражица” финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж”, процедура 
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”. Стойността на одобрената 
безвъзмездна финансова помощ е в размер на 389 996,18 лв., като 331 496,75 лв. са от 
Европейския фонд за регионално развитие, а 53 999,43 лв. е размерът на Националното 
съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е 14 месеца. 
Основна цел на проекта: Осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура 
за предоставяне на нови и разширяване дейността на резидентни услуги в община Стражица. 
Конкретни цели на проекта: 
- Осигуряване на социално включване и равен достъп до услуги на деца и младежи, 
настанени в ДДЛРГ, включително и за деца с увреждания. 
- Осигуряване на инфраструктура за услуги в общността за деца и младежи съгласно Картата 
на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Карта на резидентните услуги. 
Дейности: 

• Организация и управление на проекта. 
• Информация и комуникация по проекта. 
• Провеждане на процедури по ЗОП за избор на изпълнители и сключване на договори. 
• Изграждане на Преходно жилище за деца от 15 до 18 г. 
• Оборудване и обзавеждане на Преходното жилище за деца от 15 до 18 г. и ДЦДМУ 

с.Горски Сеновец. 
• Ремонт на ДЦДМУ с.Горски Сеновец. 
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