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Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.029-0010 по проект 

„Кризисен център – гр. Горна Оряховица”, който се финансира от Европейския социален 

фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура 

BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско развитие” 
 

                                                                                                                                       

 

На 01.05.2022г. Община Горна Оряховица стартира изпълнението на Проект „ Кризисен 

център – гр. Горна Оряховица”, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.029 

„Интегрирани действия за устойчиво градско развитие”.        

           Срокът за изпълнението на проектните дейности е 14 месеца, считано от 01.05.2022 г.  до 

30.06.2022г. Безвъзмездната финансова помощ е в максимален размер до 296 951, 59 лева. 

  Проектът има обща цел: Насърчаване на социалното включване и защита на лица, жертви 

на домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация – възрастни лица и родители с 

деца и членове на семействата им и развитие сферата на социалните услуги в община Горна 

Оряховица. 

Специфичните му цели са: 

- Задоволяване на потребностите на една уязвима част от населението  (лица, жертви на 

домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация) в общината; 

- Предоставяне на качествена грижа и подкрепа за жертвите на домашно насилие, трафик 

или друга форма на експлоатация – възрастни лица и родители с деца и членове на 

семействата им. 

          За постигане на заложените цели в проектното предложение са предвидени за реализиране 

следните дейности: 

Дейност 1 – Подбор и наемане на персонал на Кризисен център – гр. Горна Оряховица; 

Дейност 2 – Обучение и супервизия на персонала на Кризисен център – гр. Горна Оряховица; 

Дейност 3 – Разкриване и функциониране на социалната услуга Кризисен център – гр. Горна 

Оряховица. 

Кризисният център ще предоставя комплекс от социални услуги на лица, пострадали от 

домашно насилие, трафик или друга форма на експлоатация (възрастни лица и родители с деца и 

членове на семействата им), за срок до 6 месеца, насочени към оказване на индивидуална 

подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, консултиране и/или социално-

психологическа помощ. 

Екипът, отговорен за изпълнението на проекта се състои от ръководител, счетоводител, 

експерт „Човешки ресурси“ и технически сътрудник. 

Разкриването на социалната услуга - Кризисен център, с капацитет 15 места е считано от 

01.07.2022 г., с адрес на услугата: гр. Горна Оряховица, ул. „ Странджа“ № 2 А. Целевата група 

са: възрастни лица и родители с деца и членове на техните семейства, жертви на домашно 

насилие, трафик или друга форма на експлоатация и служители на социални и здравни услуги, 

пряко ангажирани при изпълнение на задълженията си с жертвите на домашно насилие, трафик 

или друга форма на експлоатация.  

С реализирането на Проект „ Кризисен център – гр. Горна Оряховица” община Горна 

Оряховица ще разшири натрупания опит в предоставянето на социални услуги. Предоставянето 

на 24-часова защита, помощ и подкрепа, консултации със социален работник и психолог, 

оказване на съдействие на пострадалите лица за получаване на медицинска помощ, насочване към 
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компетентни органи, застъпничество и други ще допринесат за преодоляването на последиците, 

произтичащи от домашното насилие, трафика или експлоатацията и ще дадат възможност на 

жертвите да водят по-пълноценен начин на живот. Консултирането на близките и семействата им 

ще допринесе за преодоляване на травмите и проблемите. А консултирането на други лица в риск 

ще има превантивен характер. Социалната услуга Кризисен център ще допринесе за адекватно 

справяне с проблемите породени от домашното насилие, трафика, експлоатацията. Проектът ще 

допринесе за преодоляване травмите от насилието, за социалното включване на лицата и 

подобряването на техния живот, живота на близките им и на други лица в риск. 


