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„Нови възможности за грижа” 

Информация за напредъка на 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 удовлетворяване на индивидуалните му 
потребности  от  подкрепа  и  грижи  и  предпочитания  за  разпределение  на  определените 
часове в индивидуалния му месечен бюджет. 

1.  Целеви  групи    хора  с  увреждания  с  ограничения  или  невъзможност  за 
самообслужване; хора над 65 г. с ограничения и невъзможност за самообслужване; 

2.  Лични асистенти  наети са лица в трудоспособна възраст, които не са придобили 
право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално 
осигуряване. 

За периода януари 2016 г. – февруари 2016 г. в изпълнение на заложените в проекта 
дейности беше извършено следното: 

Екипът  за  управление  на  проекта  на  общинско  ниво  създаде  необходимата 
организация  за  успешната  реализация  на  проектните  дейности.  Изготви  изискуемата 
документация,  изплати  и  декларира  възнагражденията  на  екипа  и  асистентите. Извърши 
месечни проверки на потребителите и информира и консултира заинтересованите лица във 
връзка с реализацията на проекта.   Осигури публичността по проекта чрез визуализиране 
на  всеки  създаден  документ,  провеждане  на  разговори  с  обществеността,  както  и 
публикуване на информация за напредъка на проекта на интернет страницата на общината. 
Екипът за управление на проекта изготви отчетната документация за четвърти междинен 
финансов и технически отчет, в указаните от ръководителя на проекта срокове. 

В периода от 01.01.2016 г. до 21.01.2016 г. социалната услуга е предоставена на 16 
потребители, от които 3 деца от 16 лични асистенти.
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На  22.01.2016  г.  един  от  потребителите  на  социалната  услуга  „личен  асистент” 
почина. Със Заповед на Кмета на община Кричим договорът му беше прекратен, считано 
от 22.01.2016 г. беше прекратен и договора на личния асистент на потребителя. 

На 25.01.2016 г. бе подписан Анекс към 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”, съгласно който ни бяха отпуснати: 

  допълнително 126 часа  (сто двадесет и шест) за предоставена услуга „личен 
асистент“ на потребителите на територията на общината за месец февруари 2016 г.” 

  Общо  453  часа  (четиристотин  петдесет  и  три)  за  предоставяне  на  здравни 
услуги  от  медицински  специалисти  на  потребителите  на  територията  на  общината  за 
месец февруари 2016 г., при часова ставка 4,00 лева.” 

С  цел  усвояване  на  отпуснатата  квота,  считано  от  01.02.2016  г.  бяха  подписани 
договори  с  поставените  под  №  22  и  №  23  в  списъка  на  кандидатпотребителите  на 
социалната  услуга  и  с  избраните  от  тях  лични  асистенти.  Така  през  месец  февруари 
социалната услуга „личен асистент” е предоставена на 18 потребители, от които 3 деца от 
18 лични асистенти. 

В  изпълнение  на  дейност  3  „Кандидатстване,  подбор  и  назначаване  на  лични 
асистенти и медицински специалисти” и дейност 5 „Предоставяне на социалната услуга 
„личен  асистент”  и  осигуряване  на  достъп  до  здравни  услуги”  на  проект  „Нови 
възможности  за  грижа”  бе  обявен  прием  на  заявления  за  медицински  специалисти.  Със 
заповед на кмета на община Кричим бе назначена комисия с председател администратора 
по  проекта,  която  организира  приема  на  документи  от  кандидатстващите  медицински 
специалисти,  като  паралелно  с  това  проведе  интервюта  с  тях,  съгласно  Процедурата  за 
кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до 
здравни  услуги  на  потребителите  на  услугата  „личен  асистент”  по  проект  „Нови 
възможности за грижа”. 

Тъй като в периода 22.01.2016 г. – 26.01.2016 г. в община Кричим нямаше постъпили 
заявления,  срокът  за  прием  бе  удължен до 29.01.2016  година. Въз основа на подадените 
заявления  и  проведената  процедура,  бяха  назначени  5  бр.  медицински  сестри,  които  в 
периода  от  01.02.2016  г.  до  29.02.2016  г.  предоставяха  здравни  услуги  на  18  бр. 
потребители. 

В  изпълнение  на  дейност  6  „Предоставяне  на  психологическа  подкрепа  в  кризисни 
ситуации  и  супервизия  на  наетите  лични  асистенти.  Контрол  на  качеството  на 
услугата” от проект „Нови възможности за грижа” на 09.02.2016 г. в община Кричим, бе 
проведена супервизия на назначените лични асистенти. 

Инж. СВЕТЛАНА РАНГЕЛОВА 
Администратор по проекта
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