
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 000351580 ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Наименование на проекта Достоен живот  

Идент.№ BG05M9OP001-2.044-0001 

Договор № Договор №  BG05M9OP001-2.044-0001-C02/24.10.2019г. 

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. Велинград 

Продължителност на проекта 01.11.2019-01.11.2021 (24 месеца) 

Общ бюджет на проекта 340 200.00 лв. 

Финансиране от СВОМР/БФП 340 200.00 лв. 

Интензитет на подпомагане 100.00 % 

Основна цел на проекта Да се разширят възможностите за повишаване  качеството на живот 
на групите в неравностойно положение и със специални 
потребности, като се  насърчи социалното им включване  и 
интегрирането им в обществото. 

Специфични цели Да се предоставят подкрепящи и интегрирани социални услуги в 
общността и в домашна среда на хората с невъзможност за 
самообслужване и на хората с увреждания. 
Да се осигури  здравно-социална грижа, според специфичните 
потребности на хората в неравностойно положение на основата на 
индивидуалната оценка на потребностите. 
Да се създадат възможности на възрастните хора и лицата с 
увреждания да участват в планирането на услугите, които в 
максимална степен отговарят на техните потребности. 
Да се създадат условия и подкрепа за ефективно упражняване на 
правото на възрастните хора и лицата с увреждания за независим 
живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразно 
техните възможности и специфични потребности. 
Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, 
като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните 
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с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството. 

Дейности по проекта 1/ Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани 
междусекторни услуги в общността или в домашната среда; услуги за 
възрастни хора (включително самотноживеещи хора над 65 год. в 
невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други 
уязвими групи от населението.  
 
2/ Местни социални дейности за социално включване. 
 

Очаквани резултати 1. - Сключени около 18 трудови договори с лични асистенти, 
социални асистенти и домашни помощници за предоставяне на 
услуги в домашна среда за период от 21 месеца; 
- Сключени 2 договора за услуга със социални работници за период 
от 2 месеца; 
- Осигурен равен достъп за кандидатстване на желаещите да ползват 
социалната услуга, които отговарят на описанието на целевата група, 
определена по Проекта. 
- Извършена компетентна оценка на потребностите на всички 
желаещи да ползват социална услуга/и по настоящия Проект. 
- Сключени договори с класираните кандидат-потребители за 
ползване на социална услуга/и. 
- Подобрено качество на живот на 24 хора с увреждания;  хора над 65 
г. в невъзможност за самообслужване и възрастни в риск от Община 
Велинград. 
- Повишен капацитет на лицата предоставящи услугите. 
- Разширена мрежа от услуги в общността в Община Велинград. 
2. - Повишена осведоменост на представителите на целевите групи 
относно предоставянето на социални услуги на територията на 
община Велинград и възможностите им за включване; 
- Проведени индивидуални/групови консултации по теми, 
допринасящи за социалното приобщаване; 
- Създадени условия и подкрепа за ефективно упражняване на 
правото на възрастните хора и лицата с увреждания за независим 
живот и социално включване, при зачитане на правата им, съобразно 
техните възможности и специфични потребности. 

Индикатори 1. Участници с увреждания и участници над 65г. в невъзможност за 
самообслужване, с подобрен достъп до услуги: 15 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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