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Стълб. 4: Справедлива България 

 

 

Компонент 2: „Социално включване“  

 

 

Проект: Модернизиране на дългосрочната грижа 

 
 

I.Бенефициенти: 

Общините в Република България. 

  

 По Компонент 1: общини, на чиято територия ще се изграждат нови социални 

услуги за резидентна грижа (СУРГ) и съпътстващи специализирани и 

консултативни социални услуги (дневна грижа, терапия и рехабилитация, 

обучения за придобиване на умения и т.н.) за лица с увреждания (СКСУЛУ) и/или 

общини, на чиято територия има функциониращ дом за стари хора, който ще се 

реформира в съответствие със стандартите за качество на резидентната грижа за 

възрастни хора в надтрудоспособна възраст, определени в Наредбата за 

качеството на социалните услуги.  

 

В случаите, когато на територията на дадена община ще се изграждат нови СУРГ и 

СКСУЛУ, и паралелно с това ще се реформира съществуващ дом за стари хора, ще се 

кандидатства с един общ проект. 

 

 По Компонент 2:  общини, на чиято територия функционират социални услуги, 

делегирана от държавата дейност.  

 

В случаите, когато на територията на дадена община има повече от една 

функционираща социална услуга, делегирана от държавата дейност, ще се 

кандидатства с един общ проект в рамките на Компонент 2. 

 

В случай, че община е допустим бенефициент и по двата компонента на проекта, то 

тя ще има възможност да избира дали да кандидатства с едно общо проектно 

предложение или с две отделни по всеки от компонентите на проекта. 

 

 

II.Допустими дейности: 

Проектът се обособява в два компонента – Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за 

деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания“ и 

Компонент 2 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура 

за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата дейност“.  

 

1.Компонент 1 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за 

възрастните хора и хората с увреждания“:  
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• Подкомпонент 1.1. Изграждане и оборудване на нови социални и 

интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи 

специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания: 

изграждане на 125 нови социални услуги за резидентна грижа за 3 750 

потребители и 125 нови съпътстващи специализирани и консултативни 

социални услуги за лица с увреждания за 3 750 потребители.  

 

• Подкомпонент 1.2. Извършване на строителни дейности и доставка на 

оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове 

за стари хора: реформиране на 82 съществуващи социални услуги с капацитет 

за 5 598 потребители.  

 

2.Компонент 2 „Повишаване на енергийната ефективност на социалната 

инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирана от държавата 

дейност“: 

 

Реализиране на дейности в приблизително 840 съществуващи социални услуги, които 

ще бъдат обект на интервенция, с обща разгъната застроена площ (РЗП) от 

приблизително 278 хил. квадратни метра. 437 услуги са резидентни услуги, които 

съгласно Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи се 

категоризират като жилищни сгради. Такива услуги са - център за настаняване от семеен 

тип, преходно жилище, защитено жилище и наблюдавано жилище, център за временно 

настаняване и приют. Тяхната обща РЗП е от приблизително 140 хил. квадратни метра. 

Останалите услуги с приблизителна РЗП също от около 138 хил. квадратни метра се 

категоризират като сгради за обществено обслужване (административни сгради).  

 

Предвижда се: 5% от сградите да достигнат клас „А“, 35% клас „В“ и 60% клас „С“. 

 

Допустимите за финансиране разходи и по двата Компонента на проекта, са: 

o Разходи, свързани със заснемания, технически и работни проекти и с авторски 

надзор, набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от 

националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими 

на съответните компетентни органи; 

o Разходи за строително-монтажни работи; 

o Разходи за строителен надзор; 

o Разходи за оценка на съответствието на проектите;  

o Разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация; 

o Разходи за извършване на обследване за енергийна ефективност и сертификат за 

енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване 

на техническите характеристики на сгради, технически паспорт (в случай на 

интервенции върху цялата сграда); 

o Разходи за доставка на оборудване/обзавеждане; 

o Разходи за организация и управление (разходи за възнаграждения на 

персонала по администриране на проекта, включително дължимите 

осигурителни вноски.) 

 

Всички услуги, които ще се финансират в рамките на проекта, ще са делегирана от 

държавата дейност и ще бъдат включени в Националната карта на социалните услуги. 

Собствеността на сградите (материалните активи), в които ще се предоставят услугите, 
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които ще се създават/реформират/ремонтират по проекта е единствено общинска. 

 

III. Бюджет: 

1.Общ бюджет: 
 

Общ бюджет, в млн. лв. Финансиране от МВУ в 

млн. лв. 

Стойност ДДС в 

млн.лв.* 

753 643.2 109.8 

 

 

*ДДС е недопустим разход по Механизма за възстановяване и устойчивост, като ще бъде 

финансиран за сметка на националния бюджет. 

 

2. Бюджет по дейности: 

 
Дейност Общ бюджет, в 

млн.лв. 

1. Компонент 1. Продължаваща подкрепа за деинституцио-

нализация на грижата за възрастните хора и хората с 

увреждания, в т.ч.: 

520.8 

Подкомпонент 1.1 331 

Подкомпонент 1.2. 189.8 
2. Компонент 2. Повишаване на енергийната ефективност на 

социалната инфраструктура за предоставяне на социални 

услуги, делегирана от държавата дейност 

215 

Разходи за управление 17.2 

 

   3. Разпределение на бюджета, според типа разход: 

 
По Компонент 1: 

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 79,03% (421,21 млн. лв.) 

- Физически капитал (закупване на машини и съоръжения) - 11,36% (60,54 млн. 

лв.) 

- Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) - 9,61% 

(51,22 млн. лв.) 

 

По Компонент 2: 

- Изграждане/рехабилитация на инфраструктура (СМР) - 68% (149,62 млн. лв.) 

- Физически капитал (закупуване на машини и съоръжения) - 20% (44 млн. лв.) 

- Труд (разходи за трудови възнаграждения, консултантски услуги …) - 12% (26,40 

млн. лв.) 

 

IV. Времеви график за изпълнение: 2022-2026 г. 

Срокът за изпълнение на проекта е 51 месеца. 

 

V. Механизъм за изпълнение: 

За управление на проекта ще се създаде временна структура (звено за управление на 

проекта), която да бъде натоварена конкретно с изпълнението и в която да се създаде в 
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спешен порядък капацитет за управление на инфраструктурни проекти от подобен 

мащаб, примерно от около 20 човека. Съществена част от този екип следва да са 

архитекти и инженери с опит в инвестиционното проектиране и управление на 

инфраструктурни проекти. Тази структура за управление на проекта може да се създаде 

като второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната 

политика единствено за целите на изпълнението на проекта. След приключване на 

проекта звеното за управление на проекта се закрива, а МТСП става негов 

правоприемник. 

 

Ще се приложи „аутсорсинг“ подход, при който основна част от присъщите за 

управлението на проекта функции за техническите експерти ще се възложат по реда на 

Закона за обществените поръчки на външни за организацията изпълнители 

(инспектиращи фирми). 

  

Инспектиращите фирми ще осъществяват ежеседмичен контрол на качество, количество 

и спазване на сроковете за изпълнение на строително-монтажните работи и доставките 

на оборудване/обзавеждане от изпълнителите по договорите и ще изготвят доклади до 

звеното за управление на проекта на всеки две седмици.  

 

За максимално улеснение на общините-бенефициенти звеното за управление на 

проекта ще изготви Насоки за кандидатстване и съответно за отчитане на 

проектите, ще проведе разяснителна кампания сред общините, ще изготви типови 

тръжни документации (които ще бъдат задължителни за ползване от 

бенефициентите) за провеждане на обществени поръчки по реда на Закона за 

обществените поръчки и ще ги съгласува предварително с Управляващия орган и ИА 

ОСЕС. Ще се разработят функционални изисквания и насоки за изграждане на 

инфраструктурата на новите социални услуги и на тези, които ще се 

реформират/реновират, които ще бъдат неразделна част от Насоките за 

кандидатстване по ПВУ. Установяването на съответствието с функционалните 

изисквания и насоки за изграждане на инфраструктурата ще се извършва от 

техническите експерти. 

 

Общините бенефициенти ще кандидатстват за финансиране на отделните 

микропроекти пред звеното за управление на проекта и ще подпишат споразумение за 

финансиране с него. 

 

За провеждането на обществените поръчки по реда на ЗОП за избор на изпълнители 

на СМР и доставки на оборудване/обзавеждане ще отговарят общините- 

бенефициенти. Те ще използват задължително типовите тръжни документи, 

разработени конкретно за целта. Техническите експерти ще съгласуват 

предварително единствено техническите задания към тръжните документи и 

съответно инвестиционните проекти преди началото на строителството. При 

необходимост от съществени изменения в инвестиционните проекти в хода на 

строителството, същите задължително ще бъдат обект на предварително 

съгласуване от звеното за управление на проекта.  

 

След като общината бенефициент избере изпълнител на СМР и/или доставчик на 

оборудване/обзавеждане, тя незабавно ще уведомява звеното за управление на проекта, 

което от своя страна ще уведоми съответната инспектиращата фирма да започне да 

упражнява контрол. Инспектиращата фирма ще подписва актовете и протоколите за 
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отчитане на СМР и за доставка на оборудване. При проблеми на обекта незабавно ще 

уведомява ресорния за обекта технически експерт от звеното за управление на проекта. 

 

Плащанията от звеното за управление на проекта към общините- бенефициенти ще са 

под формата на трансфери. С последния трансфер към всяка община-бенефициент ще се 

извършва уравняване. 

 
 

 
 

 


