На 23.11.2020 г. Община Кюстендил сключи Административен договор за
изпълнение на проект Договор № BG16RFOP001-5.002-0031-С01 „Изграждане на Център за
грижа за лица с психични разстройства“ по процедура чрез директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” по Оперативна програма „Региони в
растеж” 2014-2020 г.
Основната цел на проектното предложение „Изграждане на Център за грижа за лица с
психични разстройства“ е насочена към осигуряване на подходяща и ефективна социална
инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с
психични разстройства в съответствие с Плана за действие за периода 2018 – 2021г. за
изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа.

Специфични цели:
1. Да се подкрепи осигуряването на инфраструктура за социални услуги в общността за
възрастни хора и хора с увреждания съгласно Картата на резидентните услуги и
Картата на услугите за подкрепа в общността.
2. Да се подобри качеството на живот за пълноценно физическо, емоционално,
познавателно развитие и социално включване на всяко лице в естествената за него
среда, чрез изграждане на Център за грижа за лица с психични разстройства на
територията на Община Кюстендил.

Целевата група, към която е насочена социалната услуга и мерки за дългосрочна
грижа в община Кюстендил и които ще бъдат конкретни ползватели от дейностите по проекта
са:
 Лица с психични разстройства - 15 лица;

Основни дейности:
Дейност 1: Организация и управление на проекта – В рамките на проектната дейност се
предвижда да бъде сформиран екип за организация и управление на проекта. Екипът по
управление ще изпълнява функции по организационни и административни въпроси и ще
улеснява цялостния работен процес по управление на проектния цикъл. Членовете на екипа
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ще обсъждат начините за постигане на най-качествено изпълнение на заложените дейности и
тяхната последователност. Дейността цели да се осигури успешно изпълнение на проекта и
постигането на заложените проектни цели и резултати, да се оптимизира използването на
проектните ресурси, да се постигне ефективна координация и комуникация с всички
участници в проектния процес, да се осигури прозрачност в управлението на проекта, както и
добра отчетност и контрол върху изпълнението. Екипът на проекта ще се състои от петима
членове: - ръководител на проекта; - координатор на проекта; - счетоводител на проекта; юрист на проекта; - инвеститорски контрол.
Дейност 2: Публичност и визуализация на проекта – Основна цел на дейността е
достигането до различни аудитории с широка гама от активни мерки. Изпълнението има за
цел и да повиши публичността и прозрачността на процеса на реализация на проектното
предложение. Комуникационни канали, които ще бъдат използвани при реализацията на тази
дейност: - Електронни медии; - Печатни медии; - Директна комуникация – пресконференции и
официална церемония; - Външна реклама - постоянна обяснителна табела.

Дейност 3: Изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение
на СМР – Резултатите от изпълнението на дейност инженеринг (проектиране, авторски надзор
и СМР) са:

1. Изготвен и съгласуван Технически проект за изпълнение на СМР;
2. Получено разрешение за строеж и всички съпътстващи разрешителни;
3. Изграден на Център за грижа за лица с психични разстройства;
4. Упражнен авторски надзор по време на реализацията на обектите;
Дейност 4: Упражняване на консултантски услуги по реда на чл. 166 от ЗУТ–
Строителният надзор ще се възложи по реда на Закона за обществените поръчки, на
изпълнител, притежаващ необходимия лиценз, съгласно ЗУТ за упражняване на строителен
надзор. С оглед спазване на законосъобразно изпълнение на СМР, след провеждане на
обществена поръчка ще бъде избран консултант независим строителен надзор. Строителният
надзор ще приема всички строително-монтажни работи, подлежащи на закриване, и ще
оформя съответните документи. След приключване на строително-монтажните работи,
строителният надзор ще изготви окончателни доклади за строежите.
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Дейност 5: Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане – Дейността цели да

се осигури необходимия материален актив за качествено предоставяне на социалната
услуга с оглед задоволяване на потребностите на потребителите. За изпълнението на
тази дейност бенефициентът планира да обяви процедура за избор на изпълнител за
доставка и монтаж на необходимото оборудване, обзавеждане и инвентар за Центъра
за грижа за лица с психични разстройства.
Продължителност на проекта: 23.11.2020 г. – 23.11.2022 г. /24 месеца/
Обща стойност на проекта: 569 289, 10 лева, от които 483 895, 74 лева ЕФРР и 85 393, 36
лева Национално финансиране.
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