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ОБЩИНА ВЪРШЕЦ ОСИГУРИ СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ ЗА 
ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ 

 
В рамките на проект BG05M9OP001-2.002-0290-C01 „Подкрепа за независим 

живот в община Вършец”, финансиран по Оперативна програма "Развитие на 
човешките ресурси" (ОПРЧР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз 
(ЕС) чрез Европейския социален фонд (ЕСФ), Община Вършец осигури 
специализиран транспорт за хора с увреждания. 

В края на миналата година по същия проект бе създадена нова устойчива 
социална услуга "Център за почасово предоставяне на услуги за социално 
включване в общността или в домашна среда" за хора с увреждания и хора над 65 г. 
с ограничения или в невъзможност за самообслужване на територията на община 
Вършец. Осигурена бе трудова заетост, свързана с функционирането на социалната 
услуга, като бяха назначени 40 домашни помощници и 2 щатни бройки медицински 
персонал, обслужващи 80 потребители.  
        С цел осигуряване на мобилност, достъпност и разширен обхват от комплекса 
от социално-здравни услуги, които се предоставят в „Центъра за почасово 
предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", в 
община Вършец вече е доставено специализирано транспортно средство за хора с 
увреждания – микробус Рено Мастер, адаптиран и сертифициран за превоз на хора с 
увреждания, в т.ч. и за хора с инвалидна количка. Чрез него ще се осигури равен 
достъп на целевата група-потребители за активно включване в общността.        
        Закупуването на специализиран транспорт за хората с увреждания цели равен 
достъп на целевата група - потребители до услуги в общността и повишаване на 
жизнения стандарт на хората с увреждания. Той ще гарантира по-висока 
ефективност на предоставяните услуги при използване на значително по-малък 
финансов ресурс, чрез прилагане на гъвкави механизми за съчетано почасово 
ползване на различни социални услуги, ориентирани към индивидуалните нужди на 
всеки потребител. Нуждаещите се ще бъдат превозвани от дома им до местата за 
консултация или физиотерапия,  до здравни заведения, социални служби и др. При 
реализирането на услугите потребителите ще бъдат придружавани от своите 
домашни помощници или медицинско лице, които ще им оказват непрекъсната 
подкрепа и ще създават у тях усещане за спокойствие и сигурност. 
        За транспортния график на микробуса ще се грижи екипът на Центъра така, че 
да обезпечи оптимално нуждите на целевата група.   Специализираното транспортно  
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средство е с 9 места, включително и място за лице в инвалидна количка, обособено 
със съответната платформа. 
        Доставката е осъществена чрез обществена поръчка по смисъла на Закона за 
обществените поръчки. Стойността на доставката на специализираното транспортно 
средство е 67 152 лева с включен ДДС. 
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