
 
 

Стартиране на проект 

„Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник“ 

 

Община Перник стартира вчера официално реализирането на проект BG161PO001-

1.1.12/2011/024 „Дом и бъдеще за децата в риск в община Перник“. Той се изпълнява по 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 

„Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за 

деца в риск“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ (2007-2013). Приоритетна ос 

1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Операция 1.1: „Социална 

инфраструктура“. Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-12/2011. 

 

На събитието присъстваха: кметът на Перник - Росица Янакиева, областният 

управител на Перник - Иво Петров, директорът на Регионална дирекция за социално 

подпомагане - Ивайла Касърова, директорите на Дирекция „Бюро по труда” - Бойка 

Александрова и на Дирекция „Социално подпомагане“ - Перник-Илиана Кованджийска, 

представители на местни и държавни институции, на фирмата изпълнител по проекта - 

„Димел“ ООД, журналисти. 

 

Кметът на Перник подчерта пред присъстващите, че днес стартира строителната част 

на проекта. „Той има за цел да се изгради подходяща и ефективна социална 

инфраструктура, която да предостави нов вид услуги в община Перник, които да заменят 

институционалната грижа. Това е един от пилотните проекти в страната за 

деинституционализация. Реализирането му цели изграждането на инфраструктура 

предоставяща социални услуги на децата и младежите с увреждания и представлява 

ключова инвестиция за устойчиво социално развитие на община Перник“, заяви Росица 

Янакиева. Тя подчерта, че с реализирането на този проект, община Перник си поставя 



отговорната цел - подобряване качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и 

младежите с увреждания в общността. Интервенцията по този проект е важна за 

осигуряването на подходяща социална инфраструктура и подобряване възможностите за 

развитие на общината. Дейностите по проекта ще бъдат насочени така, че максимално да 

допринасят за подобряване на качеството на живот и жизнената среда на децата над 3 г. и 

младежите с увреждания. Това ще спомогне община Перник, да се справи адекватно с 

потребностите на групите в неравностойно положение. Инвестицията е обвързана с 

подобряване на градската среда, която на свой ред ще допринесе за устойчивото бъдещо 

развитие на град Перник. 

 

Ръководителят на проекта - инж. Петрун Такев поясни, че проект „Дом и бъдеще за 

децата в риск в община Перник“ предвижда разкриването на два вида услуги на 

територията на град Перник: Център за настаняване от семеен тип с капацитет 12+2 деца и 

Защитено жилище - с капацитет 8 деца. Центърът за настаняване от семеен тип ще се 

изгради на ул. „Владислав Граматик“ и ще бъде едноетажна сграда. Освен това ще бъде 

изградено и Защитено жилище, което ще се намира в кв. „Изток“, ул. „Луганск“. Това е 

сграда на два етажа, с прилежащо дворно място и зеленчукова градина. 

Продължителността на проекта ще бъде 24 месеца като финализирането му ще бъде през 

декември 2013 година. Общата стойност на проекта е 1 074 480,52 лв. 

 

Областният управител поздрави община Перник за спечелването на този проект. 

„Надявам се в рамките на предвидения срок да бъдат построени двете жилища и те да 

предоставят уют на децата. Тяхното социализиране е от съществено важно значение за 

нас. От това, което ръководителят на проекта ни разказа, става ясно, че обитателите на 

двете сгради ще се радват на уют и ще се чувстват като в свой дом. Желая на строителите 

успех и да предадат сградите в срок и при високо качество“, заяви Иво Петров. 


