
 

                                                                               
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” 

 

 
 

П Р О Е К Т : 

„Подобряване на условията за 

предоставяне на социални услуги в гр. 

Ардино, община Ардино” 
 

 

Договор № РД04-13 от 28.07.2020 г.  
 

1. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА. 

 

ФИНАНСИРАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” КЪМ 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА 

ВИД НА 

ПРОЕКТА: 

ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА, РЕКОНСТРУКЦИЯ 

И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА 

МАТЕРИАЛНА БАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ 

НОМЕР НА 

ПРОЕКТА: 
№ РД04-13 от 28.07.2020 г. 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПРОЕКТА: 

„ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ 

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ГР. АРДИНО, ОБЩИНА 

АРДИНО ” 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 

ОБЩА СТОЙНОСТ: 54 999, 65 ЛВ. 

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ФСЗ: 49 499, 68 ЛВ. 

СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ОБЩИНАТА: 5 499, 97 ЛВ. 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 
4 /ЧЕТИРИ/ МЕСЕЦА 



 

ЦЕЛИ НА 

ПРОЕКТА: 

1. Да се подобри качеството на предоставяните социални 

услуги - „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни 

лица с умствена изостаналост” и „Дневен център за 

пълнолетни лица с увреждания”;  

2. Да се осигурят нормални битови условия за ползвателите на 

социалните услуги; 

3. Да се осигурят нормални условия за работа на персонала 

ангажиран с предоставяне на социалните услуги; 

4. Да се задържи ползването на пълния капацитет на заетост; 

5. Реализиране на икономии на средства от общинския 

бюджет, които да бъдат насочени към други дейности, 

свързани с повишаване качеството на предоставяните услуги. 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

Дейност 1: Сформиране на екип за реализиране на проекта; 

Дейност 2: Подготовка на документация за провеждане на 

тръжна процедура; 

Дейност 3: Възлагане на обществена поръчка по ЗОП; 

Дейност 4: Изпълнение на строително- ремонтни работи; 

Дейност 5: Отчитане на проекта; 

ОСНОВНИ 

ОБЕКТИ 

ВКЛЮЧЕНИ В 

ПОРЕКТА: 

ОБЕКТ: „Осигуряване на достъпна среда и 

оползотворяване на слънчева топлина за нуждите от 

топла вода на обект: „Център за настаняване от семеен 

тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, гр. 

Ардино” 

 

Обект на настоящото проектно предложение е южното крило 

на двуетажна сграда, в която се предоставят социалните услуги 

„Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с 

умствена изостаналост” и „Дневен център за пълнолетни лица 

с увреждания” в гр. Ардино. 

Предвидените строително- монтажни работи, включени в 

количествено- стойностната сметка обхващат основно текущ 

ремонт /строително- ремонтни работи по балкони, водосточни 

тръби и олуци, с цел предотвратяване на течове, които водят до 

компрометиране на вътрешните мазилки на помещенията и 

значителна част от бояджийските покрития/, внедряване на 

допълнителни мерки за достъпна среда и мерки за енергийна 

ефективност /инсталиране на система от слънчеви колектори/. 

За целта е изготвен технически проект за обект: „Осигуряване 

на достъпна среда и оползотворяване на слънчева топлина за 

нуждите от топла вода на обект: „Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост” и 

„Дневен център за пълнолетни лица с увреждания”, гр. Ардино, 

С реализирането на проекта ще се осигурят необходимите 

условия и комфорт на потребителите на социалните услуги, 

както и на персонала ангажиран с предоставянето на услугата. 

 


