
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Сдружение „Местна инициативна група – Белово, Септември и Велинград”,  

Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР РД 50-189/29.11.2016г. 

4470 гр.Белово, ул. „Орфей“ № 2А, тел/факс 03581/ 37-31 и 0879 812 850, 
E-mail: migvsb@abv.bg, web: www.migbsv.com  

Р Е З Ю М Е 

Наименование на кандидата 000351558 ОБЩИНА БЕЛОВО 

Наименование на проекта Продължаване и надграждане на дейността на Център за почасово 

предоставяне на социални услуги в общността или в домашна среда - 

община Белово  

Идент.№ BG05M9OP001-2.044-0002 

Договор № Договор №  BG05M9OP001-2.044-0002-C01/21.10.2019г. 

Финансираща програма ОП „Развитие на човешките ресурси“ (2014-2020) 

Процедура BG05M9OP001-2.044 “МИГ Белово, Септември, Велинград - 

повишаване качеството на живот на хората в неравностойно 

положение“ 

Приоритетна област 

/съответствие със СВОМР на 

МИГ Белово, Сеотември, 

Велинград/ 

СРАТЕГИЧЕСКА  ЦЕЛ 2 – ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА 

Приоритет 4 – Подобряване на базисната инфраструктура, 

социалните и основни услуги за населението 

Специфична цел 4.1 „Подобряване на основните и социалните 

услуги за населението” 

Териториален обхват на 
изпълнение на проекта 

общ.Белово 

Продължителност на проекта 01.12.2019-01.02.2022 (26 месеца) 

Общ бюджет на проекта 339 687.38 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 339 687.38 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Предоставяне на почасови услуги в домашна среда или в общността 
на хора в неравностойно положение, в това число хора с увреждания 
или самотно живеещи възрастни хора в невъзможност за 
самооблужване чрез осигуряване на трудова заетост на безработни 
лица като лични асистенти, домашни помощници и социални 
асистенти. 

Специфични цели - подобряване качеството на живот на хората с увреждания и самотно 
живеещи хора чрез осигуряване на дългосрочни грижи; 
- разширяване и усъвършенстване на кръга от социални услуги, 
специално насочена към тази категория хора, предоставяни в 
домашна среда; 
- постигане промяна в разбирането за дейността на грижите в семейна 
среда– потребителите и техните семейства да я възприемат като 
социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на 
семейството;  
- надграждане и допълване на предходни процедури и проекти; 
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- разкриване на нови работни места в този сектор и предоставяне на 
възможност за връщане на пазара на труда на лицата, които полагат 
грижи за близките си;  
- достъп до специализирани услуги -  психологически и социални, 
подкрепящи и други, съгласно потребностите на потребителите; 
- създаване на възможности лицата от целевите групи по проекта да 
участват активно в планирането на услугата и определянето й и 
избора на лични асистенти, домашни помощници и социални 
асистенти; 
- намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи на 
хора, нуждаещи се от помощ в обслужването. 
- подкрепа за социално включване на лица от целевата група; 
- продължаване на създадената нова форма на социално предприятие 
- Център за почасови услуги. 
- пълен териториален обхват на предоставяните услуги; 
- постигане на по-голямо многообразие на предоставяните услуги; 

Дейности по проекта 1/ Кандидатстване, оценка и класиране на потребителите, на наетия 
персонал за предоставяне на социални услуги и персонала нает за 
предоставяне на специализирани почасови услуги - психолог и 
социален работник.  
 
2/ Предоставяне на социалните услуги. 
 
3/ Предоставяне на психологическа и социална подкрепа. 
 
4/ Дейности за социално включване на лицата от целевите групи, 
както и на членовете от техните семейства. 
 
5/ Мониторинг и оценка на предоставяните услуги. 

Очаквани резултати 1. Ще се осигури равен достъп за кандидатстване на желаещите да 
ползват социалните услуги, които отговарят на описанието на 
целевата група, определена по Проекта. Ще се създаде възможност 
потребителя сам да избере своя личен асистент, домашен помощник, 
социален асистент и какви почасови услуги да ползва, и да определи 
как социалните услуги да бъдат организирани във времето. 
Всеки потребител ще има избран лице - домашен помощник, личен 
или социален асистент и сключен договор за ползване на услугата с 
определени брой часове и организация за ползването им. На всеки 
потребител ще се даде възможност сам да реши дали иска до ползва 
услугите на психолог и социален работник, според потребностите си. 
Ще се осигури непрекъснатост на предоставяне на услугите. 
По проекта ще бъде назначен персонал на Центъра за предоставяне 
на социални услуги, притежаващи знания и придобит практически 
опит за предоставяне на социални услуги. Ще се разкрият 12 щатни 
бройки  за персонал, като ще бъдат назначени най-малко 20 лица, на 
4 или 8 часов работен ден. Ще има осигурен максимален брой лица, 
които да предоставят услугите след направен избор от одобрените 
потребители. Ще се осигури гъвкав график на наетите лица и 
възможност за разпределяне на услугите във времето и между повече 
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от един или двама одобрени потребители. Ще се наемат лица, 
показали само най-добрите резултати и опит при предоставяне на 
услугите. Ще се осигури продължителна трудова заетост, което ще 
даде възможност на наетите лица след приключване на проекта да са 
добили повече трудов стаж и да успеят да се реализират по успешно 
на трудовия пазар. 
2. Осигуряване на качествени, достъпни и продължителни социални 
услуги на 24 лица от целевата група по проекта; промяна на 
обществените нагласи към проблемите и възможностите на хората в 
неравностойно положение, 
Качествено предоставяне на социалните услуги на потребителите с 
оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им; 
Чрез създаването на нови работни места - 12 щатни бройки в тази 
сфера ще се осигури възможност за преодоляване на бедността за 
безработните лица и ще им се даде възможност за продължителна 
трудова реализация и бъдеща интеграция на пазара на труда. 
Ще бъде постигнато намаляване на обезкуражените и отчаяни лица.  
Ще се осигури достоен живот и предоставяне на услуги в домашна 
среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за 
самообслужване и са в риск от изолация.  
Ще бъде усъвършенстван работещия модел на община Белово за 
социална подкрепа в общността, подпомагащ процеса на 
деинституционализация и интеграция на целевите групи. 
Ще се разшири асортимента на предлаганите услуги и тяхното 
качество и ще се постигне пълен териториален обхват на 
предоставяните услуги. 
3. Въвеждана на иновативна за община Белово социална услуга - 
психологическа помощ. По - лесно справяне на потребителите с 
ежедневните им проблеми и тревожности. Всекидневна възможност 
за консултация с психолог, ако потребителя има необходимост от 
това. Назначаването на специализиран персонал - психолог и 
социален работник ще е стъпка напред в усъвършенстването на този 
вид услуги. Тези нови дейности ще подобрят резултатите, постигнати 
при реализацията на други проекти и програми за предоставяне на 
услуги в домашна среда и в общността, тъй като лицата ще получават 
помощ и консултации от квалифицирани специалисти винаги, когато 
се нуждаят от това. Ежедневно ще се следи физическото и 
психическото им състояние, настъпила промяна в потребностите им 
или желанията им, и ще може по този начин адекватно да се реагира 
на техните нужди.  
4. Решаване на един от основните проблеми на хората от уязвими 
групи, включени в проекта, а именно: социалната изолация, бедността 
и липсата на равни възможности на хората с увреждания и 
възрастните самотни хора . Резултатите ще са повече обнадеждени 
лица,  възможност да се интегрират в обществото, по-малко 
обезкуражени лица, покачване на стандарта им на живот,подкрепа от 
държавни, общински и частни институции, помощ в 
административни дейности. 
5. Постоянно подобряване и усъвършенстване на предлаганите 
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услуги; ежемесечно попълване на формуляри от мотиторинг. 
Спазването на всички ангажименти и дейности, договорени и 
възложени на наетото лице, които ще подлежат на вътрешен контрол 
от страна на екипа по проекта и персонала по управление на звеното, 
зачитане личния избор на потребителя. 

Индикатори 1. Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за 
самообслужване, с подобрен достъп до услуги: 24 броя 
 
2. Лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за 
самообслужване: 24 броя 
 
3. Брой доставчици на услуги за социално включване, разширили 
обхвата на дейността си: 1 брой 
 
4. Брой доставчици на услуги за социално включване: 1 брой 
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