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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. 

Периода  на  предоставяне  на  социалната  услуга  стартира  на  18.05.2015  г.  и  ще 
приключи на 29.02.2016 г. 

Съгласно  писмо  с  изх. №  BG05653/17.06.2015  г.  на  гжа  Румяна  Георгиева   
ръководител на  проект  „Нови възможности  за  грижа”,  схема  „Нови  алтернативи” на ОП 
„Развитие на човешките ресурси” 20142020г., бе отменен втория етап /от 22.06.2015 г. до 
10.07.2015  г./  за  приемане  на  заявления  от  кандидатпотребители  и  кандидати  за  лични 
асистенти. 

За  периода  18.05.2015  г.  –  30.09.2015  г.  в  изпълнение  на  заложените  в  проекта 
дейности беше извършено следното:



Агенция за социално подпомагане 
Проект № 2014BG05M9OP0012.2015.001C0001 

„Нови възможности за грижа” 

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  и  провеждане  на  разговори  с  обществеността.  Екипът  за 
управление  на  проекта  изготви  отчетната  документация  за  първи  и  втори  междинен 
финансов и технически отчет. 

В  периода  от  18.05.2015  г.  до  31.07.2015  г.  услугата  се  предоставяше  на  17 
/седемнадесет/ потребители, от които 2 /две/ деца, от 15 лични асистенти. 

На  31.07.2015  г.  един  от  потребителите  на  социалната  услуга  „личен  асистент” 
подаде заявление за отказ от същата. Със Заповед на Кмета на община Кричим договорът 
му беше прекратен, считано от 01.08.2015 г. Предвид обстоятелството, че личния асистент 
на  потребителя  обслужва  още  един  потребител,  екипа  за  управление  на  проекта  реши: 
считано  от  01.08.2015  г.  втория  потребител  да  ползва  определеният  от  комисията  за 
оценка  и  подбор  на  кандидатпотребителите  106  часа  месечен  бюджет,  вместо 
досегашните 84 часа, а личният му асистент да бъде преназначен с работно време от 8 часа 
на 5 часа. 

Във  връзка  със  започната  през  месец  юли  2015  г.  процедура  за  дисциплинарно 
уволнение  на личен  асистент,    поради неявяването му на работа,  както и отсъствието от 
дома  на  обслужвания  от  него  потребител,  и  поради  факта,  че  същите  са  заминали  за 
чужбина, без за това да са уведомили екипа за управление на проекта, през месец август 
2015  г.  бяха  издадени  два  броя  заповеди  на  Кмета  на  община  Кричим,  едната  за 
прекратяване  на  договора  с  потребителя  на  услугата,  а  другата  за  прекратяване  на 
трудовия договор на личния асистент. 

Предвид  горното  през  месец  август  социалната  услуга  е  предоставена  на  15 
потребители, от които 2 деца от 14 лични асистенти. 

С  цел  усвояване  на  отпуснатата  на  община  Кричим  квота  от  1  680  часа  месечен 
бюджет  през  септември  бяха  сключени  договори  с  поставения  под  №  20  в  списъка  на 
кандидатпотребителите на социалната услуга и с избрания от него личен асистент. 

Във  връзка  с  горното  през  месец  септември  социалната  услуга  „личен  асистент”  е 
предоставена на 16 потребители, от които 2 деца от 15 лични асистенти. 

Инж. СВЕТЛАНА РАНГЕЛОВА 
Администратор по проекта


