
                        
 Програма „Местно развитие, намаляване  
  на бедността и подобрено включване на  
                  уязвими групи“ 
 

 

Съдържанието на документа отразява мнението на Община Горна Оряховица като бенефициент по 

проект "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа 

"Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово", Договор BGLD-2.003-0011-C01 и  

програмния оператор на Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 

включване на уязвими групи“ не носи отговорност за начина на употреба на информацията, 

съдържаща се в документа. 

 

Проект: Договор BGLD-2.003-0011-C01  "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за 

ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. 

Върбица и с. Драганово".  

На 18.04.2022 г. се подписа договор между Министерство на образованието и науката 

в качеството му на Програмен оператор на програма Програма "Местно развитие, 

намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“  и Община Горна 

Оряховица , в качеството на Бенефициент по проект "Създаване на Общностен 

комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна 

Оряховица, с. Върбица и с. Драганово". 

Срок за изпълнение на проекта: 24 месеца 

Стойност на проекта: 918 643,36 лв./469 702,10 €/  

В обхвата на проекта са включени следните дейности: 

   „Управление на проекта“ 

   „Оборудване и строителни дейности“ 

   „Образователни дейности в ранна детска възраст, включително дейности, 

свързани с ранното детско развитие" 

   „Здравна детска консултация и превенция на заболяванията. Социално 

включване.“ 

  „Ангажиране и активиране на родителите, формиране на родителски умения. 

Активно включване на общността“ 

  „Споделяне на добри практики" 

 „Информация и публичност“ 

 „Двустранни взаимоотношения“  

 „Одит“ 
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Обща цел:  
Повишаване качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие, 
чрез подкрепа за създаването и изпълнението на Общностен комплекс (хъб) от 
функционални услуги за деца от уязвими групи, включително от ромски общности. 

 
Специфични цели: 

 Подобряване на достъпа до здравна грижа,  подобряване на семейната среда, 
повишаване на училищната готовност на децата за включване в 
образователната система, с цел ограничаване предаването на бедността между 
поколенията. Ангажиране и активиране на семействата и общността за 
осигуряване на качествено образование и грижи в ранна детска възраст, чрез 
множество последователни интервенции; формиране на родителски умения, 
социалните и житейските умения, както и развитието и образованието на 
децата. 

 
Очаквани резултати: 
 

 320 деца от уязвимите социални групи, получили подкрепа чрез услугите; 

 420 родители и бъдещи родители от всички населени места на община Горна 
Оряховица преминали през услугите за формиране на родителски умения, 
социални и житейските умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


