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може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на 

ОПРР 2014-2020 година 

 
 

 

 

 

 

 

Започнаха строителните дейности по изграждането на две социални услуги 

 

На 17 януари стартираха строително-монтажните работи по проект № 

BG16RFOR001-5.001-0049-C01 „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - 

Проект 2” по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. 

По проекта ще бъде извършено вътрешно преустройство на общинска сграда, 

намираща се на ул. „Огоста“ №3, където ще бъдат разкрити Център за обществена 

подкрепа, с капацитет от 100 места (4 места за спешно настаняване) и Дневен център за 

подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, с капацитет от 

30 места за дневна грижа и 60 за консултативни услуги. 

 

На 21 ноември 2018 г., в рамките на проведената във Враца Национална кампания 

„Мисията е възможна“, кметът на града Калин Каменов представи новите социални 

услуги за деца по проект „Нова възможност за деца и младежи в Община Враца - Проект 

2”. На събитието присъства и заместник-министърът на труда и социалната политика 

Зорница Русинова. 
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Основна цел на проекта е осигуряване на ефективна социална инфраструктура, 

предназначена за предоставяне на нов вид услуги за подкрепа в общността и в семейната 

среда, които да заменят институционалния модел на грижа за деца с грижа близка до 

семейната среда в общността. 

 

 

 

Стойността на финансирането на проекта е в размер на  751 499, 99 лв., а срокът за 

изпълнение е месец февруари 2020 г. 


