ОБОБЩЕН КРАТЪК МАТЕРИАЛ ЗА ПРОВЕДЕНА ЦЕРЕМОНИЯ
„ПЪРВА КОПКА“
Нa 04.03.2020 г., от 11:00 часа на терена определен за изграждане на ЦГЛУИ,
находящ се в гр. Малко Търново , ул. „Княз Борис I“ №52, беше проведена официална
церемония “ Първа копка“ по проект: №BG16RFOP001-5.002-0002„Изграждане,
оборудване и обзавеждане на Център за грижа за лица с умствена изостаналост –
гр. Малко Търново“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейски фонд за регионално развитие, приоритетна ос 5 „ Регионална социална
инфраструктура“,
по
процедура
BG16RFOP001-5.002
„Подкрепа
за
деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”
Проектното предложение предвижда изграждане (ново строителство) на Център
за грижа за лица с умствена изостаналост (ЦГЛУИ) в град Малко Търново , във връзка с
процеса на деинституционализация на грижата за възрастни хора и хора с увреждания,
за осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора.
Водещ на събитието беше инж. Тонка Стоева – ръководител на проекта, която
запозна присъстващите с дейностите и целите на проекта.
Основна цел на проекта е създаване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица
с увреждания в съответствие с Плана за действие за периода 2018-2021 г. за изпълнение
на Националната стратегия за дългосрочна грижа.
Конкретните цели на проекта са: Изграждане на подходяща инфраструктура, отговаряща на стандартите и критериите за местоположение и материална база за Център
за грижа за лица с умствена изостаналост; създаване на предпоставки за предоставяне
на качествени социални услуги за хората с увреждания; осигуряване на достъп до качествени социални услуги за лица с умствена изостаналост изведени от Специализирани институции; постигане на интегриран подход при грижата за хората с увреждания с
ясен социален ефект и въздействие;
Бенефициент на проекта е Община Малко Търново. Общата стойност на проекта
е 553 283.91лева. От тях: Европейско финансиране в размер на 470 291.34 лева и
Национално съфинансиране в размер на 82 992.57 лева.
Изпълнението на проекта стартира на 02.01.2019г., като продължителността му
съгласно договора за безвъзмездна финансова помощ е в рамките на 24 месеца и следва
да приключи до 02.01.2021 г.
Гости на церемонията бяха Илиян Янчев-Кмет на Община Малко Търново,
представители на фирмата изпълнител на Инженеринг /проектиране и строителномонтажни работи/, представители на фирмата, осъществяваща независим строителен
надзор по време на строителството, председателя на Общинския съвет на Община
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Малко Търново, служители от общинска администрация, представители на местните
медии и местната общност и жители на града.
Отслужен бе тържествен водосвет. Символичната „Първа копка“, даваща
началото на строителните работи беше поставена от Кмета на Община Малко Търново,
Управителя на „ Термал инженеринг“ ООД- фирмата изпълнител на строителномонтажните работи, представителя на „Ен Ар Консулт“ ЕООД- фирмата
осъществяваща независим строителен надзор по време на строителството
и
Председателя на Общински съвет на Община Малко Търново.
Организацията на пресконференцията беше осъществена от фирма „ОБЕЛИСК –
НИКОЛАЙ КУНОВ» ЕООД, изпълнител на дейност „Изпълнение на мерки по
публичност и визуализация по проекта“
На финала на церемонията от фирмата – изпълнител за всички участници беше
осигурен кетъринг.
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