
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 

 
 

 
 

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 
 

„ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ“ 

О Б Я В А 
          На 01.03.2011 г. Община Крушари стартира изпълнението на Проект  
BG051PO001-5.2.07-0160 „Център за социални услуги в семейна среда-2” по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ,Схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ 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. 
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.07-0160 - С-0001 

           Продължителност на проекта -  14 месеца,  

Продължителност на предоставяне на услугите -  12 месеца,  

Бенифициент - Община Крушари, област Добрич  

          Териториален обхват – Проектът се реализира във всички населени места 
от Община Крушари 

Кой може да  ползва от услугите, предоставяни по проекта? 

 Самотноживеещи стари хора и лица с увреждания, чийто ограничения от 
здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да се 
грижат за себе си и да организират социалния си живот, бита, личното и 
домашно пространство; 

Какви документи подават кандидатите - потребители на 
услугите? 

 Заявление от кандидата (по образец);  
 Копие от документ за самоличност и оригинал за справка.; 
 Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на 

кандидата; 
 Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински 

документи ( ако има такива); 

 Копие от амбулаторен картон  с данни от личния лекар на кандидата; 
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 Декларация за личния доход (по образец) от предходния месец на 
кандидата за определяне на размера на месечната потребителска такса 

          Кой може да бъде нает като домашен помощник? 

 Безработни лица, самонаети, пенсионери, учащи и др.; 

Какви документи подават кандидатите за домашни помощници ? 

 Заявление от кандидата (по образец); 
 Автобиография; 
 Копие на документ за завършено образование; 
 Свидетелство за съдимост; 
 Копие от документ за самоличност и оригинал за справка; 
 Медицинско свидетелство за работа. 
 
- ЗА ВСИЧКИ ОДОБРЕНИ КАНДИДАТИ ЗА ДОМАШНИ 

ПОМОЩНИЦИ ПРЕЗ М.АПРИЛ ЩЕ БЪДЕ ОРГАНИЗИРАНО 
ОБУЧЕНИЕ.  

- ДОМАШНИТЕ ПОМОЩНИЦИ СЕ НАЕМАТ ЗА 12 МЕСЕЦА, С 
288 ЛВ. РАЗМЕР НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ; 

          Откъде се получават заявлениета за кандидатстване? 

 Стая 307 в сградата на Общинска администрация - Крушари; 
 От кметството/кметското наместничество на съответното населено 

место. 

          Къде се подават документите? 

 В офиса на проекта - сградата на Общинска администрация - с. 
Крушари, ул. "Девети септември" № 3-А, ет.3, стая 307. , всеки делничен 
ден от 7.00 до 18.00 часа; 

 Срок за подаване : от 21.03.2011 до 14.04.2011 вкл. 

За информация: тел. 05771/ 21 35; 27 86; 22 05 

 
 


