ПРОЕКТ
„РЕМОНТ, ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА
ЕФЕКТИВНОСТ И МЕРКИ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА № 4
ЗА ДОСТЪПНА СРЕДА НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА”

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.0050004-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

Обща информация:
Проектът е част от Инвестиционната програма на Община Русе
за реализация на Интегрирания план за градско възстановяване
и развитие (ИПГВР) за периода 2014-2020 г. по Оперативна
програма “Региони в растеж” 2014-2020.
Проектът предвижда цялостно обновяване на “Комплекс за
социални услуги за деца и семейства”(КСУДС), част от ИПГВР
на град Русе, попадащ в зона Б с преобладаващ социален
характер.

Обща информация:
КСУДС е делегирана от държавата дейност за предоставяне
на услуги в подкрепа на децата и техните семейства, като
алтернатива на институционалната грижа за деца в риск. В
КСУДС, с местонахождение гр. Русе, ж.к. „Родина 1“, бул.
„Липник“ № 14, се предоставят две социални услуги:
„Център за работа с деца на улицата“ и „Център за
обществена подкрепа“. Община Русе е възложила
управлението на КСУДС на Сдружение „Еквилибриум”,
които имат богат опит в развитието и предоставянето на
социални услуги за деца и семейства.

Финансиране:
Обща стойност на проекта: 1 463 794, 74 лв.
 Безвъзмездна финансова помощ: 735 873,10 лв.
 Собствен принос на Бенефициента: 727 921, 64 лв.
Период на изпълнение: 30 месеца
Начална дата: 27.04.2017 г.

Обща цел на проекта:
Обновяване и модернизиране на материално-техническата база
на предоставяните социални услуги, насочени към подкрепа и
закрила на деца и семейства в риск, което ще гарантира високо
качество на услугите и максимални резултати

Специфична цел на проекта:
Осигуряване на подходяща социална инфраструктура за
предоставяне на услугата „Център за работа с деца на улицата“
на територията на община Русе чрез цялостна реконструкция
на сградата на “Комплекс за социални услуги за деца и
семейства” и прилежащото й дворно пространство

Дейности по проекта:
 Организация и управление на проекта
 Изпълнение на строително-монтажни работи
 Упражняване на строителен надзор
 Упражняване на авторски надзор
 Извършване на финансов одит
 Информация и публичност

Комплекс за
социални услуги
за деца и
семейства -

състояние към
31.05.2017 г.

Комплекс за социални услуги за деца и семейства -

състояние към 31.05.2017 г.

Очаквани резултати:
 Ще бъде извършен основен ремонт на сградата с внедряване на мерки за

енергийна ефективност и въвеждане на мерки за достъпна среда, за осигуряване
равни условия на хората в неравностойно положение и прилежащото дворно
пространство. За течовете в сутерена ще се предвиди вътрешно третиране на
стените с хидроизолация по описана технология. По стените ще се положи и
топлоизолация, след което ще се завърши интериорно. Всички обрушвания и
подкожушвания по настилки и мазилки в следствие от течовете и други причини
ще бъдат отстранени. Подменя се дървената обшивка на покрива. Премахват се
керамичните керемиди и се заменят с битумни. За осигуряване на безопасност
при евакуация на пребиваващите в сградата ще се изгради ново монолитно
стоманобетонно стълбище. За осигуряване на достъпната среда в сградата,
съгласно Наредба №4, се предвижда достъпен асансьор. С предложения пакет от
енергоспестяващи мерки за сградата се постига клас на енергопотребление „В“.

Очаквани резултати:
 За нуждите на центъра от битова гореща вода, по покрива на сградата ще

бъде разположена система от плоски селективни слънчеви колектори.
Предвижда се подмяна на ВиК инсталация, както и сградните ВиК
отклонения, цялостна подмяна на ел. таблата, осветлението и осветителната
инсталация; реконструкция на пожароизвестителната система, разширение на
СОТ-системата и нова система за видеонаблюдение.
 В рамките на дворното пространство е предвидено изграждането на
мултифункционално игрище и площадки за изнесени уроци на открито. Ще
се изпълни допълнително облагородяване и озеленяване на имота. Запазват се
съществуващите детски площадки на територията на комплекса, като същите
ще бъдат свързани с новопроектираните открити обекти. На мястото на
съществуващата зелена площ източно от дворното пространство е
разработено декоративно пространство – розариум, като около него са
предвидени места за сядане и отдих.

Благодаря за вниманието!

Тази презентация е създадена в рамките на проект „Ремонт, прилагане на мерки за енергийна
ефективност и мерки, съгласно Наредба №4 за достъпна среда на Комплекс за социални услуги за
деца и семейства“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в
растеж“2014-2020г., 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 на ОПРР 2014-2020 г.

