
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

Европейските структурни 
фондове – инструмент за 

осигуряване на нови, 
качествени и устойчиви 

социални услуги

АПРИЛ 2016г.



Средства по програми за Община Стара Загора 
като бенефициент

Общо средства по програми за 2007 г. – 2015 г.:

239 911 990 лв.
в т.ч.:
 по Оперативни програми на ЕС: 207 280 383 лв.

 по др. европейски програми:          8 999 031 лв.

 по Фонд „Козлодуй“:                        5 163 143 лв.

 по национални програми:              18 469 433 лв.



Изпълнени проекти

„За децата на Стара Загора – с отговорност и любов“

• Обща стойност: 4 870 780 лв. - ОП „Регионално
развитие”, Схема BG 161PO001/1.1-01/2007

• Основен ремонт и обновяване на 4 детски
градини, 3 детски ясли и 2 училища

• Период на изпълнение: 2009 г. - 2011 г.



„Международен младежки център за работа с деца и 
младежи в риск“ в сградата на кино „Жельо Диманов”, 

на стойност 2,7 млн. лв.

Преди



• Проектът е по Програма BG06 ”Деца и младежи в риск”,
Компонент 1 „Грижи за младежи в риск” по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство (ЕИП)
2009-2014 г.

• Международен младежки център за работа с деца работи в
няколко основни направления - обучителни обмени,
организиране на международни и междукултурни обмени,
провеждане на международни конференции, иницииране на
работни срещи и семинари, активна работа с младежи от
малцинствата, организиране на регулярни дейности,
организиране на клубове по интереси, провеждане на обучения
и тренинги.

• В Центъра работи квалифициран екип от четирима младежки
работници, двама ромски медиатори, образователен медиатор и
психолог.

• Целевата група се състои от над 150 младежи – от социални
институции, от ромски етнос, ученици и студенти.



Общностен център за 
социална подкрепа, с 
детска градина №5 
“Мечо Пух”, на 

стойност 1,5 млн. лв. 



• През м. Декември 2015г. приключи изпълнението на Проект
„Изграждане на Общностен център за социална подкрепа в град
Стара Загора” по Проект „Социално включване” на
Министерство на труда и социалната политика, който се
финансира чрез заем от Международната банка за
възстановяване и развитие (Световна банка).

• Проектът на Община Стара Загора включваше изграждане на
Общностен център, където се предоставяше пакет от
интегрирани услуги /социални, здравни, услуги за предучилищна
подготовка и др./ и услуги за грижи за деца на родителите и
децата от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните
семейства. Беше извършен и ремонт на бившата ЦДГ 5.

• Услугите бяха разделени в две групи с оглед възрастта на
целевите групи деца – услуги за родители и семейства на деца до
3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст. В
рамките на проекта на община Стара Загора беше изграден и
Общностен център, който предоставяше услуги за целевите групи
в периода м. 08–м.12.2015г.



• 2010 г. - община Стара Загора стартира изпълнението
на Проект „Подкрепа за достоен живот”, по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи”, чрез който
Агенцията за социално подпомагане, в партньорство с
общината предоставя социалната услуга „Личен
асистент”.

• Потребители бяха хора с трайни увреждания, нуждаещи
се от постоянна грижа/обслужване, в т.ч. деца с трайни
увреждания.

• Проектът продължи до края на м. Март 2015г. и по него
73 лични асистенти почасово обслужваха 78
потребители от девет населени места на общината.



• 2013 г. - Проект „Помощ в дома за лица с увреждания в
Община Стара Загора” финансиран по ОП РЧР.

• По проекта се предоставяха по иновативен начин три
типа услуги - за лична помощ, за социална подкрепа и за
помощ при комунално-битови дейности, които
оптимално задоволяват потребностите на
потребителите.

• За предоставянето на услугите, бяха наети 36 безработни
лица на длъжност „Личен асистент”.

• Проектът приключи през 2014г., като бяха предоставени
услуги на общо 91 потребители в продължение на 12
месеца с обща продължителност 58 752 часа.



• През м. Март 2015г. в община Стара Загора стартира
изпълнението на Проект „Нови възможности за грижа“,
който се изпълнява от АСП в партньорство с общините по
ОП РЧР 2014-2020

• Чрез дейностите по проекта се целеше подобряване
качеството на живот на лица с увреждания и постигане на
независимост и социална интеграция. Потребители на
социалната услуга „Личен асистент“ бяха хора с
увреждания с ограничения или невъзможност за
самообслужване; Семейства на деца, с увреждания;
Самотно живеещи тежко болни лица.

• В изпълнение на проекта в Община Стара Загора бяха
обхванати 103 лица с увреждания, в т.ч. и деца, които се
обслужватха от 93-ма лични асистенти, назначени на
трудов договор. Дейностите приключиха до 29.02.2016г.



В Стара Загора са построени 7 центъра от семеен тип за 
настаняване на деца в риск, на стойност 4,8 млн. лв. по 

ОП Регионално развитие.  Период – 2012-2014г.



• През м. Ноември 2014г. Община Стара Загора стартира изпълнението
на проект „У дома, а не в дом“, който се осъществи с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2007-2013. Проектът беше на обща стойност 729 628.83 лева.
Дейностите по проекта приключиха в края на м. Октомври 2015г.

• Към края на м. Октомври общият брой на настанените деца и
младежи в разкритите 7 бр.ЦНСТ беше общо 73.

• Общият брой на назначения персонал към м. Октомври 2015г. беше
84 човека.

• При реализирането на проектните дейности персоналът на ЦНСТ
получаваше подкрепа в работата и отношенията си с
децата/младежите от специалисти – 3-ма психолози и 1 лекар-
педиатър.

• В резултат на дейностите по проекта, от ДДУИ с. Петрово и ДДУИ с.
Сладък кладенец бяха изведени и настанени всички деца и младежи,
насочени да ползват новите услуги. Със Заповеди на Изп. директор на
АСП, гр.София,двата дома са закрити, считано от 01.08.2015г.



„Модернизация на отделение по лъчелечение
към „Комплексен онкологичен център”, 

на стойност 6,7  млн. лв. 



• “Модернизация на отделение по лъчелечение към
„Комплексен Онкологичен Център – Стара Загора” -
Проект по Оперативна програма „Регионално развитие”,
Бюджетна линия BG161PO001/1.1-11/2011г.

• Обща стойност: 6 657 862 лв.

• Дейности:
- Преустройство и изграждане на нови болнични

помещения в Онко-центъра за модерната апаратура за
лъчелечение

- Доставка и монтаж на нов мултимодален линеен
ускорител от най-ново поколение

• Период на изпълнение: 2012 г. - 2014 г.



• През м. Декември 2015 г. стартира Проект „Приеми ме
2015“ на АСП. Той се изпълнява в партньорство с 82
общини по ОП РЧР 2014-2020 г.

• Проектът „Приеми ме 2015“ допълва и надгражда
приключилия в края на 2015 г. проект „И аз имам
семейство“.

• Основната цел на проект „Приеми ме 2015“ е да се
усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата
„приемна грижа“ и затвърди нейното предоставяне на
местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на
деца в риск в семейна среда.

• Към момента в рамките на проекта са сключени
договори с 30 приемни семейства, в които има
настанени 31 деца.



Ремонт на ДСХ в село Старозагорски минерални бани, 
на стойност 520 хил. лв. по Проект “Красива България“



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!


