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Този документ е създаден в рамките на проект: BG16RFOP001-5.002-0023  "Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с. Имренчево, община Велики
Преслав“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони растеж” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от  Община Велики Преслав и  при  никакви обстоятелства  не може да  се счита, че този

документ отразява официалното становище  на  Европейския  съюз  и Управляващия  орган.

ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

На 15 януари 2019г. между Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и
Община Велики Преслав се подписа договор за изпълнение на проект: BG16RFOP001-
5.002-0023  „Създаване на Център за грижа за лица с умствена изостаналост в с.
Имренчево, община Велики Преслав“.

Изпълнението на проекта ще допринесе за осигуряване на необходимата инфраструктура
за разкриване на нова социална услуга в общината, насочена към възрастни лица с
умствена изостаналост. Това ще бъде постигнато чрез извършване на ремонт,
преустройство и модернизация на общинска сграда (бивше училище в с. Имренчево на ул.
„Преслав“ №13), която ще бъде пригодена да функционира като център за грижа за лица с
умствена изостаналост, съгласно заложеното в Картата на услугите за подкрепа в
общността и в семейна среда и Картата на резидентните услуги. По този начин ще се
разшири спектъра на предлаганите обществени грижи и ще се гарантира социално
включване в дългосрочен план на възрастни лица с увреждания, живеещи в изолация
поради постоянната нужда от обгрижване.

Стойността на проекта е 582 952 лева, от които 471 750 лв. европейско финансиране чрез
Европейски фонд за регионално развитие, 83 250 лева. национално съфининсиране и
собствен принос на Община Велики Преслав в размер на 27 952 лева.

Проектът се реализира по административен договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP001-5.002-0023-C01, финансиран по Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 - „Подкрепа за деинституционализация
на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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