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Проект „Нови възможности за грижа” 
по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., 
бюджетна линия 2014BG 05М9ОP0012.2015.001 „Нови алтернативи”, 

финансиран съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ с регистрационен номер 

2014BG 05М9ОP0012.2015.001С0001 

На  24.03.2015  г.  беше  подписано  Партньорско  споразумение  №  BG0516051  от 
24.03.2015  г.  между  Агенция  социално  подпомагане  чрез  Главна  дирекция  „Социално 
подпомагане” и община Кричим, за изпълнение на проект  „Нови възможности за  грижа” 
по оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 20142020  г.  бюджетна линия 
2014BG05М9ОP0012.2015.001 „Нови алтернативи”. 

Одобрената  квота  за  община  Кричим  е  1  680  часа  месечно  за  предоставяне  на 
социалната услуга”Личен асистент” на потребителите. 

Предоставянето  на  услугата  „Личен  асистент”  има  за  основна  цел  да  подобри 
качеството на живот  на  лицето  с  увреждане  чрез  удовлетворявне на индивидуалните му 
потребности  от  подкрепа  и  грижи  и  предпочитания  за  разпределение  на  определените 
часове в индивидуалния му месечен бюджет. 

За  ползватели  на  социалната  услуга  могат  да  кандидатстват  лица  от  следните 
целеви групи: 

•  Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
•  Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
•  Семейства на деца с увреждания; 
•  Самотно живеещи тежко болни лица. 

За  лични  асистенти  по  проекта  могат  да  кандидатстват  лица  в  трудоспособна 
възраст, отговарящи на едно от следните изисквания: 

Ø  безработни лица; 
Ø  трудово  заети  лица:    наети  или  самонаети,  които    могат  да  извършват 

допълнителен почасов труд; 
Ø  неактивни  лица  (студенти  или  придобили  право  на  професионална  пенсия  за 

ранно пенсиониране  в трудоспособна възраст), които  могат да извършват допълнителен 
почасов труд. 

Включването на лица с трайни увреждания, които не могат да се самообслужват 
сами,  в настоящия проект, както и включването на лични  асистенти  се реализира на  два 
етапа:
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Іви етап: Документи се подават от 27 март до 09 април 2015 г., 

ІІри етап: Документи се подават от 22 юни до 10 юли 2015 г. 

В изпълнение на заложените в проекта дейности беше извършено следното: 

Със заповеди на Кмета на община Кричим беше определен екип за управление на 
проекта на местно ниво,  бяха назначени  комисии по оценка и  подбор на кандидатите  за 
потребители на социалната услуга и за лични асистенти. 

В  периода  27.03.2015  г.  –  09.04.2015  г.  бяха  подадени 37  заявления от  кандидат 
потребители, от които 5 деца, както и  34 заявления от кандидати за лични асистенти. 

В  периода  от  31.03.2015  г.  до  22.04.2015  г.  служители  от  Дирекция  „Социално 
подпомагане” извършиха оценка на потребностите от услугата „Личен асистент”. 

В периода от 21.04.2015 г. до 27.04.2015 г. назначената със заповед № РД 1500110/ 
26.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, Комисия за оценка и подбор на кандидатите за 
потребители  извърши  класиране  на  кандидатпотребителите  по  проекта,  съгласно 
утвърдената от Ръководителя на проекта на национално ниво „Методика за извършване на 
оценка  на  потребностите  от  Услугата  „Личен  асистент”  и  определяне  на  индивидуален 
месечен  бюджет  по  проект  „Нови  възможности  за  грижа”  по  оперативна  програма 
„Развитие  на  човешките  ресурси”  20142020  г.  бюджетна  линия  2014BG05М9ОP001 
2.2015.001 „Нови алтернативи”. 

На  30.04.2015  г.  беше  изготвен  списък  на  класираните  кандидатпотребители  и 
определения  им  индивидуален  месечен  бюджет.  До  всички  кандидат  потребители  бяха 
изпратени  уведомителни  писма  с  решенията  за  определения  им  индивидуален  месечен 
бюджет и последващите процедури. 

В периода 21.04.2015 г. – 22.04.2015 г. определената със заповед № РД 1500110/ 
26.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, Комисия за оценка и подбор на кандидатите за 
личните асистенти проведе интервю с кандидатите за лични асистенти и класира същите, 
съгласно  утвърдената  от  Ръководителя  на  проекта  на  национално  ниво  „Методика  за 
извършване  на оценка  на  потребностите  от Услугата  „Личен  асистент”  и определяне  на 
индивидуален  месечен  бюджет  по  проект  „Нови  възможности  за  грижа”  по  оперативна 
програма  „Развитие  на  човешките  ресурси”  20142020  г.  бюджетна  линия 
2014BG05М9ОP0012.2015.001 „Нови алтернативи”. 

В периода от 07.05.2015 г. до 08.05.2015 г. беше проведено въвеждащо обучение на 
одобрени кандидати за лични асистенти, в което взеха участие общо 12 бр. лица. 
На  15.05.2015  г.  бяха  сключени  договори  със  17  /седемнадесет/  броя  одобрени 
потребителите, от които 2/две/ деца и 14  /четиринадесет/ броя лични асистенти. Периода 
на  предоставяне  на  социалната  услуга  стартира  на  18.05.2015  г.  и  ще  приключи  на 
29.02.2016 г.


