
 

 

- документ за самоличност на лицето и на 

Вас. 

 Е  ПОТРЕБИТЕЛ ПО  
ОЕКТА ?  
реждане, регистрирано от 

ословни проблеми, но по 
не сте освидетелствани от 

що лице, което поради 
ни не може да задоволява 
требности и да поддържа 
ена; 
ито увреждане не ви дава 
ивно участие в социално-
от. 
ЛУГИ СЕ 
РЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ: 

 
кси по дейност „Социален 
ен помощник” са 

обвързани със стойността на услугите, тяхната 

 
 
 ОБЩИНА КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ 

 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 
 
 СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА 

БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 
ПОМОЩ: BG051P001/07/5.2-01 
 

“Грижа в семейна среда за независимост 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

законния му представител родител, 
настойник, попечител / за справка/; 
- медицински документи, удостоверяващи 
здравословното състояние на кандидат-
потребителя /ТЕЛК, ЛКК, други 
медицински документи/; 
- копие от личен амбулаторен картон с 
данни за личния лекар на кандидата. 
3. Социален работник от Дирекция „СП” ще  
посети дома Ви за  оценка на Вашите 
потребностите.  Решението за ползването 
на услуги ще се вземе съвместно с Вас/за 
дете съвместно с родител, настойник, 
попечител.  
4. Предоставянето на услугата е обвързано с  
подписване на  договор между Вас, Община 
Крушари и Социалния асистент и/или 
Домашен помощник, който ще се грижи за 

продължителност и с дохода на потребителите 
и се изчисляват по методика на МТСП, а 
именно: 
Месечен доход на потребителя   Часова ставка 
        до  55 лв.  0,17 лв./час 

110 лв. 0,19 лв./час 
   165 лв.  0,22 лв./час 
   220 лв. 0,26 лв./час 
   275 лв. 0,31 лв./час 
   330лв.  0,34 лв./час 
      над 330 лв.  1,70 лв./час 
Дължимата такса се изчислява върху реално 
ползваните часове сумарно за месеца и се 
заплащат до 25 –то число на месеца, следващ 
ползването на социалната услуга. 
Деца, ползващи услугата „Социален асистент” 
не заплащат такса. 
 

и достоен живот на хора с различни 
видове увреждания и самотно живеещи 

хора – дейности „СОЦИАЛЕН 
АСИСТЕНТ” и  “ДОМАШЕН 

ПОМОЩНИК” 
 
ПРОЕКТ: „ ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ 

УСЛУГИ В СЕМЕЙНА СРЕДА” 
 

Договор: BG051P001/07/5.2-01/D01/0075 
 

 
Проектът се осъществява от 

ОБЩИНА КРУШАРИ. ул. „ Девети 
септември” № 3-А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 КАКВИ СТЪПКИ ДА НАПРАВИТЕ, 
ЗА ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОЕКТА ?:  

1.Посетете офиса на проект „Център за 
социални услуги в семейна среда”- 
Общинска администрация – с.Крушари се на 
ул.„ Девети септември” №3 А; всеки 
делничен ден от 7.30 до 18 часа. 
- Подайте заявление за ползване на 
услугите по образец, което се попълва от 
кандидата за ползване на услугата или негов 
законен представител и декларация за 
личния доход от предходен месец на за 
определяне размера на месечната 
потребителска такса. Допълнителни 
документи, удостоверяващи личния доход 
на кандидата се изискват при необходимост. 
2. При подаване на документи представете 
още: 

 КОЙ МОЖЕ ДА
ПР

- лице с трайно ув
ТЕЛК; 
-  лице със здрав
различни причини 
ТЕЛК; 
- самотно живее
здравословни причи
ежедневните си по
лична и битова хиги
- да имате дете, чи
възможност за акт
икономическия жив
 СОЦИАЛНИТЕ УС
ПРЕДОСТАВЯТ С

Потребителските та
асистент” и „Домаш



• Подобряване на условията на живот 
чрез индивидуална помощ и 

лекарства, рехабилитация, измерване на 
кръвно налягане и др.; 

придружаване до мястото на услугата и др.; 
     3. Хранене – приготвяне на храна, 
подкрепа от домашен помощник, 
свързана не само с ежедневните 
потребности, но и с развитието на 
умения за самостоятелен живот на 
възрастните хора и хора с 
увреждания; 

• Предоставяне на качествени услуги 
чрез повишаване на професионалните 
компетенции на ангажираните по 
проекта социални асистенти и 
домашни помощници; 

• Осигуряване на устойчивост на  
социални услуги чрез изграждане на 
Център за предоставяне на социални 
услуги в семейна среда 

   4. Педагогически услуги за деца – 
придружаване и подпомагане по време на 
учебни занимания в училище и детска 
градина, подпомагане при подготовка на 
домашна работа, подпомагане чрез развиващи 
учебни и игрови дейности и др.; 
   5. Предоставяне на комплексни социални 
услуги и подкрепа на семействата на деца с 
цел социално включване, превенция на 
институционализацията и развитие 
потенциала на детето; 
   6. Услуга „от и до работното място”; 
   7. Подкрепа на работното място съобразно 
индивидуалните графици на лицата 

 
Ръководител на проекта – 

Димитрина Желева, 
тел: 05771/20-35

съдействие и подпомагане при хранене, и др.; 
     4. Битови услуги – закупуване на 
хранителни продукти, хигиенни материали, 
лекарства и вещи от първа необходимост със 
средствата на клиента, заплащане на ел. 
eнергия, вода, данъци, телефон и прочие със 
средствата на клиента, почистване и палене на 
печка, през зимния сезон,  дребни технически 
ремонти и др. 
 
 

 
Брошурата е издадена с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския социален фонд. 
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бща цел на проекта : 
• Повишаване качеството на живот и 

намаляване на риска от 
институционализация на самотно 
живеещи и болни възрастни хора и 
хора  с увреждания в Община 
Крушари 

пецифични цели 
• Създаване на възможности за 

социализация и по-активно 
включване в обществения живот на 
възрастни хора и хора с увреждания 
чрез индивидуална помощ и 
подкрепа от социален асистент; 

 

КАКВИ СА НАШИТЕ ЦЕЛИ ?  
 
 
 
     1. Помощ при общуването и поддържането 
на социални контакти, развлечения и 
занимания в дома и извън него - организиране 
на срещи, честване на празници, четене на 
ежедневници и литература, придружаване при 
разходка, посещение на църква, кино театър, 
осигуряване на компания чрез общуване и др.; 
    2. Административни услуги - съдействие 
при изготвяне и подаване на документи в 
институции, при снабдяване с помощни 
средства, куриерска работа и др. 
   3. Медицински услуги – съдействие при 
настаняване в болница, грижи в болницата 
при необходимост,  съдействие при приема на 

 
 
 
 
   1.  Основно и текущо почистване – измиване 
на прозорци и врати в стаята на потребителя, 
пране, влажно почистване на подови 
настилки, изтупване и раззтребване, 
подреждане на гардероба на потребителя, 
измиване на банята, почистване на кухненски 
уреди, подреждане на стаята, обитавана от 
потребителя, обиране на прах в стаята, 
обитавана от потребителя, изтупване и 
постилане на постелъчните завивки, измиване 
на съдове, използвани от потребителя. 
    2. Поддържане на лична хигиена – помощ 
при ежедневния тоалет и обличане, помощ 
при къпане, сресване, подстригване или 

КАКВИ УСЛУГИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ 
СОЦИАЛНИЯ АСИСТЕНТ?

КАКВИ УСЛУГИ ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ОТ 
ДОМАШНИЯ ПОМОЩНИК ?
 

 

О

С


