
 

 

 

 

 

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип на 
територията на гр. Русе”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално 
развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Русе и при никакви обстоятелства не може да се 
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган“. 

  
 

 
Проект    

               

                                                                                               

„Изграждане на три Центъра                                             

за настаняване  

от семеен тип на територията                                                  

на град Русе” 
 

 
Бенефициент – Община Русе  
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 Финансиране -  2 043 302,54 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата на подписване на договора - 28.12.2011 г.          

Срок за изпълнение - 24 месеца                   

Искане за удължаване – 1 месец 



 

 

36 (42) деца и младежи с увреждания на 
възраст от 3 до 18 години от 

специализираните институции                                          
(ДДУИ, ДДФУ и ДМСГД) 
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ПОДХОДЯЩО РАЗПОЛОЖЕНИЕ 
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ЦНСТ 1 

ЦНСТ 2 

ЦНСТ 3 
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1.    Организация и управление на проекта;  

2.   Подготовка на тръжна документация;  

3.   Избор на изпълнител(и) на СМР;  

4.   Избор на изпълнител на строителен надзор;  

5.   Избор на изпълнител на авторски надзор;  

6. Избор на изпълнител(и) на доставка и монтаж  на 

оборудване, обзавеждане и друг инвентар; 

7.    Избор на изпълнител на финансов одит; 

8.   Изпълнение на СМР; 

9.   Изпълнение на строителен надзор;  

10. Изпълнение на авторски надзор;  

 

Дейности по проекта 



11. Доставка и монтаж на оборудване, обзавеждане и     

     друг инвентар;  

12. Изпълнение на финансов одит;  

13. Въвеждане на обектите в експлоатация;  

14. Избор на изпълнител на доставка и монтаж на  

      билбордове и табели;  

15. Организиране и провеждане на входяща и изходяща  

      пресконференция;  

16. Текущо информиране;  

17.  Официално откриване на обектите.  
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О Т К Р И В А Н Е 
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С  Б О Г   Н А П Р Е Д ! 
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НАЧАЛО НА СМР 



 

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    Европейски фонд  

за регионално развитие 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България 

КОТА „0“ 
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ЕТАЖ 1 
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ЕТАЖ 2 
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ПОКРИВ 
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НЕКА ДА ВАЛИ! 
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ВЪТРЕШНИ ИНСТАЛАЦИИ 



 

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    Европейски фонд  

за регионално развитие 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България 

ВЪТРЕШНО ОФОРМЛЕНИЕ 
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СТАИТЕ ЧАКАТ МЕБЕЛИ 
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БАНЯТА ИМА ВСИЧКО 
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ОФОРМЯНЕ НА ФАСАДАТА 
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ВЕЧЕ Е КАТО НА 

РИСУНКАТА В ПРОЕКТА 
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ГОТОВИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ 
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МЕСТА ЗА ВЕЩИТЕ 
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МЯСТО ЗА ЗАБАВЛЕНИЯ 
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МЯСТО ЗА ХРАНЕНЕ 
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КЪТ ЗА НАЙ- МАЛКИТЕ 
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МЕХАНИЗИРАНО ЛЕГЛО 
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ДОСТЪПНА СРЕДА 
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ИМА И АСАНСЬОР 



 

  ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

    Европейски фонд  

за регионално развитие 

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република 
България 

ЩЕ СЕ ПИШАТ ДОМАШНИ 
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НА ВТОРИЯ ЕТАЖ  
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НАИСТИНА Е ПРОСТОРНО 



Община Русе и екипът на проекта Ви 

благодарят за вниманието!                                                                                                  
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