
ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.04-0170-C0001  
“Развитие на социалните услуги за “Помощ в дома”, 

 чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията 
 на Община Омуртаг” 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 
През месец ноември 2012 г. община Омуртаг спечели проект “Развитие на социалните услуги за 

“Помощ в дома”, чрез създаване на Звено за услуги в домашна среда на територията на Община 
Омуртаг” по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз.Бе подписан договор BG051PO001-5.1.04-0170-C0001 по схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”. Бенефициент 
е община Омуртаг, продължителността на проекта е 16 месеца, а стойността му е  83 923,09 лв. 

По проекта се предвижда  разкриване на Звено за услуги в домашна среда към съществуващ 
«Домашен социален патронаж» и създаване на необходимата организация и условия за функционирането 
на територията на община Омуртаг. Предоставяне на почасова помощ в ежедневието и подкрепа за 
социалното включване за хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в 
риск от социална изолация и осигуряване на заетост за безработни лица за предоставяне на почасови 
услуги. 
 
Общата  цел на проекта е :  

Да се създаде устойчив модел на Територията на Община Омуртаг за осигуряване на достоен 
живот и предоставяне на услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност 
за самообслужване и са в риск от социална изолация. 

 
Специфична цел: 

1. Да се предоставят услуги в домашна среда на територията на Община Омуртаг; 
2. Да се създадат работни места в сектора на социалната икономика и да се осигури възможност за 
преодоляване на бедността за безработни лица от Община Омуртаг. 
 
Целевата група по настоящия проект са : 

 Лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
 Възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, като в понятието „лица с 

трайни увреждания" се включват и деца. 
 Безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за 

осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране – персонал в 
звеното 

 
Необходимите документи за кандидатстване за потребители на услугата  са : 

За лица с трайни увреждания - заявления /деца, лица/, придружени от документ за самоличност 
/за справка/, копие на ЕР на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, копие от амбулаторен картон, /ако има такъв/, 
други актуални медицински документи, с които се удостоверява здравословното състояние на детето, 
лицето /епикризи и други/, документ, удостоверяващ представителството и други. 

Възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални 
медицински документи, удостоверяващи здравословното им състояние подават заявление за 
кандидатстване и представят документ за самоличност за справка. 

В рамките на създадените Звена за услуги в домашна среда ще се извършват три основни 
типа почасови услуги, включващи следните дейности: 
1. Дейности за лична помощ, в това число и дейности с медико-социална насоченост; 

•  Помощ за поддържане на личната хигиена; 
•  Помощ при обличане, събличане; 
•  Помощ при хранене; 
•  Помощ при вземането на лекарства, предписани от лекар; 
•  Помощ при рехабилитационни или други специализирани услуги; 
•  Придружаване до детско, учебно, болнично заведение, месторабота и др.  

Инвестира във вашето бъдеще! 
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2. Дейности за социална подкрепа и социално включване; 

•  Помощ при общуването и поддържането на социални контакти, 
• Развлечения и занимания в дома и извън него; 
•  Придружаване при посещения на кино, театър, изложби, концерти и други; 
•  Помощ   при  писане   на  писма,   заявления  и   подаването   им  в съответната институция и 

други.  
 

3. Комунално-битови дейности. 
•  Пазаруване - снабдяване с ежедневно  необходимите продукти, 
• лекарства, други;  
• Поддържане на хигиената в жилищните помещения, обитавани от 
• потребителя на услугата; 
•  Извършване и/или съдействие за дребни битови ремонти; 
•  Помощ при ползване на административни услуги, плащания на данъци, такси, други;  
•  Приготвяне на храна с продукти на потребителя и др. 
• Услугите се предоставят по местоживеенето на одобрените потребители, независимо дали 

постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност е в същото или в друго населено 
място. 

 
Потребителите заплащат утвърдената с решение № 90/20.06.2012г. на общински съвет Омуртаг 

такса за ползване на услугата «Помощ в дома» в размер на 0,20 лв. на час, но не повече от 30 на сто 
от дохода на лицето, което ползва социалната услуга. 
 

Звеното за помощ в дома включва технически секретар, социални работници, домашни санитари, 
притежаващи знания и/или придобит практически опит за предоставяне на услугата.Те ще бъдат 
назначени за 12 месеца след проведен конкурс според изискванията на трудовото законодателство, като в 
този срок ще предоставят услугата «Помощ в дома». 
 
Очаквани резултати :  

• Осигурени са 11 работни места на безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са 
придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за 
ранно пенсиониране – персонал в звеното. 

• Осигурен е персонал със специални умения за задоволяване на специфични потребности в 
условията на гъвкав график и възможност за разпределяне на услугата във времето и между 
повече от един служител в звеното на потребител. 

• Около 25 лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване в т.ч. и 
деца и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, ще получат реална 
помощ в ежедневието си за удовлетворяване на специфичните им  нужди. 

• В община Омуртаг ще бъде предоставяна нова социална услуга - “Помощ в дома”. 
 
 
 
Телефони за контакти  
Офис на проект -0605 6 2483   
Ръководител проект – 0886866610 
E–mail: radio_omurtag@abv.bg. 
 
 
 
 
 
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 
Община Омуртаг носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при 
никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз 
или Агенцията за социално подпомагане”. 
 

Инвестира във вашето бъдеще! 


