
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

още: 

4. Външен експерт ще  посети до а Ви за  
оценка на Вашите потр ностите.  
Решението за ползването на усл и ще се 
вземе съвместно с Вас .  
5. Предоставянето на услугата е об рзано с  
подписване на  договор между Вас Община 
Крушари и  Домашния  помощник, който ще 
се грижи за Вас. 
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Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата 
отговорност за съдържанието на документа се носи от Община 
Крушари и при никакви обстоятелства не може да се приема, че 
този документ отразява официалното становище на Европейския 
съюз и Агенцията за социално подпомагане 

Потребителските такси по дейност „Домашен 
помощник” са обвързани със стойността на 

   390 лв. 0,34 лв./час 
      над  390 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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-документ за самоличност на лицето и 
назаконния 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. 

   
   

 
   

ПРОЕКТ  „ЦЕНТЪР  ЗА  СОЦИАЛНИ 
   -

ОООПППЕЕЕРРРАААТТТИИИВВВНННААА  ПППРРРОООГГГРРРАААМММААА    
„„„РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ   НННААА   ЧЧЧОООВВВЕЕЕШШШКККИИИТТТЕЕЕ   РРРЕЕЕСССУУУРРРСССИИИ”””   
   
   

ППРРООЕЕККТТ  „„ЦЦЕЕННТТЪЪРР  ЗЗАА  ССООЦЦИИААЛЛННИИ   
УУУСССЛЛЛУУУГГГИИИ   ВВВ   СССЕЕЕМММЕЕЕЙЙЙНННААА  СССРРРЕЕЕДДДААА--222”””   

   
   

услугите, тяхната продължителност и с дохода 
на потребителите и се изчисляват по методика 
на МТСП, а именно: 
Месечен доход на потребителя   Часова ставка 
        до    65 лв. 0,17 лв./час 

130 лв. 0,19 лв./час 
   195 лв.  0,22 лв./час 
   260 лв. 0,26 лв./час 
   325 лв. 0,31 лв./час 
                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
2. 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. 
3. При подаване на документи представете 

                         
BG051PO001-5.2.07 

“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора 
с различни видове увреждания и самотно живеещи хора - дейности 
„Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3. Проект 
BG051PO001-5.2.07-0160 „Център за социални услуги в семейна 
среда-2” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, 
съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз    

„ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ” 
 
 

ОООБББЩЩЩИИИНННААА  КККРРРУУУШШШАААРРРИИИ ,,   ОООБББЛЛЛАААСССТТТ  ДДДОООБББРРРИИИЧЧЧ     ,  
   
   

 
 

 
 

• лице с трайно увреждане, регистрирано 
от ТЕЛК; 

• лице със здравословни проблеми, но по 
различни причини не сте 
освидетелствани от ТЕЛК; 

• самотно живеещо лице, което поради 
здравословни причини не може да 
задоволява ежедневните си потребности 
и да поддържа лична и битова хигиена; 

 
 

 
 
 

КККАААКККВВВИИИ  СССТТТЪЪЪПППКККИИИ ДДДААА НННАААПППРРРАААВВВИИИТТТЕЕЕ   ЗЗЗААА     
ДДДААА   СССЕЕЕ  ВВВКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧИИИТТТЕЕЕ ВВВ   ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА???      

КККОООЙЙЙ  МММОООЖЖЖЕЕЕ ДДДААА ЕЕЕ ПППОООТТТРРРЕЕЕБББИИИТТТЕЕЕЛЛЛ ПППООО
ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА??  
     

?

СССОООЦЦЦИИИАААЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕ  УУУСССЛЛЛУУУГГГИИИ   СССЕЕЕ
ПППРРРЕЕЕДДДОООСССТТТАААВВВЯЯЯТТТ   СССРРРЕЕЕЩЩЩУУУ  ЗЗЗАААПППЛЛЛАААЩЩЩАААНННЕЕЕ::    
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Обща 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 

Специфични 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;  

 
• Подобряване на условията на живот 

чрез индивидуална помощ и подкрепа 
от домашен помощник, свързана не 
само с ежедневните потребности, но и 
с развитието на умения за 
самостоятелен живот на възрастните 
хора; 

 
• Предоставяне на качествени услуги 

чрез повишаване на професионалните 
компетенции на ангажираните по 
проекта домашни помощници; 

 
• Осигуряване на организационна  

устойчивост на предоставените  
услуги чрез изграждане и 
функциониране на Център за 
предоставяне на социални услуги в 
семейна среда 

 

КККАААКККВВВИИИ   СССААА  НННАААШШШИИИТТТЕЕЕ   ЦЦЦЕЕЕЛЛЛИИИ   ??       ?
 

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

 
• Човек с нагласа и желание за работа с 

възрастни и болни хора; 
• Безработни лица, самонаети, 

пенсионери, учащи и др; 
• Няма ограничение за наетите лица по 

признаците възраст, пол, местоживеене, 
религия, етническа принадлежност, 
трудова заетост, регистрация в Бюрото 
по труда или липса на такава 

 

 
 
 
 
 
РЪКОВОДИТЕЛ:  
Иван Иванов - заместник кмет на Община Крушари. 
Тел. 05771/21 35 
 
КООРДИНАТОР: 
Димитрина Желева - Директор Дирекция „РРХД“ в 
Община Крушари. 
Тел. 05771/27 86 
 
СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
Силвия Илиева - Директор Дирекция „ФСД“ в Община 
Крушари. 
Тел: 05771/22 05 
 
КОНТАКТИ 
 
Адрес: Община Крушари, с.Крушари,  ул. „Девети 
септември“ 3А, п.к. 9410 
Тел: 05771/ 20 24 
Факс: 05771/ 21 33 
Имейл: krushari@dobrich.net 
 
 
 

 
 
 

КРУШАРИ 
2011г. 

 

КККАААКККВВВИИИ УУУСССЛЛЛУУУГГГИИИ  ЩЩЩЕЕЕ ПППОООЛЛЛУУУЧ  ЧЧИИИТТТЕЕЕ  ОООТТТ
ДДДОООМММАААШШШНННИИИЯЯЯ   ПППОООМММОООЩЩЩНННИИИККК  ???   

  
  

ЕЕЕКККИИИППП ЗЗЗААА ОООРРРГГГАААНННИИИЗЗЗАААЦЦЦИИИЯЯЯ  ИИИ    
УУУПППРРРАААВВВЛЛЛЕЕЕНННИИИЕЕЕ НННААА ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА    

   
  

КККОООЙЙЙ    
  

МММОООЖЖЖЕЕЕ  ДДДААА  БББЪЪЪДДДЕЕЕ  НННАААЕЕЕТТТ  ПППООО
ПППРРРОООЕЕЕКККТТТААА   КККАААТТТООО  ДДДОООМММАААШШШЕЕЕННН    

ПППОООМММОООЩЩЩНННИИИККК???   


