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Проектът се финансира от  Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

Схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.029-0001-C01 

ПРОЕКТ 
 

"Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" с капацитет 15 места" 
BG05M9OP001-2.029-0001-C01 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд (ЕСФ) 
чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

 

Бенефициент: Община Горна Оряховица 
 
Продължителност на проекта: 

 
61 месеца 
 
 

 
Кратко описание: 

"Разкриване и предоставяне на социалната услуга "Приют" има обща цел: 
Насърчаване на социалното включване и интегриране в обществото на лица в 
неравностойно положение, развитие сферата на социалните услуги. 
Специфични цели: 
- Задоволяване потребностите на бездомни лица от подслон, храна и други 
социални услуги; 
- Интегриране на бездомни лица; 
- Предоставяне на качествена грижа за най-уязвимите лица в общността. 
 
Целите на проекта ще бъдат постигнати посредством изпълнението на 
дейности свързани с: Подбор и наемане на персонал, ангажиран в социалната 
услуга от резидентен тип в общността - приют, която ще бъде разкрита по 
проекта; Обучение на персонала; Разкриване и функциониране на социалната 
услуга в общността - Приют.  
След реализиране на проектното предложение ще се разшири обхвата на 
предоставяните услуги в общността, като се създаде нов вид социалната 
услуга, задоволяваща потребностите на лица без подслон, а именно - 
социалната услуга в общността - Приют.  
Стойността на проектното предложение е 315 289,50лв. и е с продължителност 
61 месеца. Екипът, отговорен за изпълнението на проекта се състои от 
ръководител, счетоводител, експерт "Човешки ресурси" и технически 
сътрудник.  
Информация за проекта и донора ще бъдe разпространенa сред широката 
общественост. 

 
  
 
Стойност на проекта: 

 

315 289.50 лв.в т.ч. средства от ЕСФ: 267 996,08 лв. 

Национално съфинансиране: 47 293,42 лв. 
  
  
  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския 
социален фонд (ЕСФ) и Република България чрез Оперативна 

програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, процедура 
BG05M9OP001-2.029 „Интегрирани действия за устойчиво градско 

развитие“, схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.029-0001-C01 
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