
В ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

До 2003 г. социалните услуги в домашна среда за лица с ограничено 

или невъзможно самообслужване се предоставяха в рамките на услугата 

„Домашен социален патронаж”. Тази форма на услуга функционира на 

общинско ниво и акцентът й е ориентиран приоритетно към приготвяне и 

доставка на храна. 

През 2003 г. поетапно стартира и развитието на социалните услуги 

„Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен помощник”, насочени 

към лица с трайни увреждания и невъзможност  за самообслужване. 

През 2009 г. община Малко Търново успешно разработи и реализира 

проект по  Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 

BG051PO001/5.2-01, 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 2 

Към 2011 г. услугата „Личен асистент” се предоставя по Национална 

програма „Асистенти на хора с увреждания” и по схема „Алтернативи”.  

Към настоящия момент община Малко Търново е партньор на 

Агенцията за социално подпомагане към МТСП по изпълнение на проект 

„Подкрепа за достоен живот”, ОП „Развитие на човешките ресурси”, чрез 

Европейския социален фонд,  схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 “Алтернативи”, по която 8 Лични 

асистента  се грижат за 10 лица с увреждания. Същата приключва през м. 

септември 2012 г.. 

С оглед постигане на ефективна и устойчива държавна политика за 

подкрепа на лица, нуждаещи се от обслужване в ежедневието си, през месец 

април тази година Агенцията за социално подпомагане обяви покана за 

проекти в рамките на Приоритетна ос 5 „Социално включване и 

насърчаване на социалната икономика”, Основна област на 

интервенция 5.1.: „Подкрепа на социалната икономика”, Схема 

„ПОМОЩ В ДОМА”, бюджетна линия: BG 051РО001-5.1.04. Същата дава 

възможност, съществуващите Домашни социални патронажи да разширят 

дейността си, като създадат „Звена за услуги в домашна среда”, които да 

предоставят по иновативен начин три типа почасови услуги в домашна среда. 

В търсене на възможности за финансиране и нови пътища за 

задоволяване на нарастващите потребности на населението от този тип 

социални услуги, ръководството на община Малко Търново, се ангажира да 

разработи и да кандидатства с  проект с наименование „ЗА ПО ДОБЪР И 

КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ  И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ В 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО”.  



Общински съвет град Малко Търново даде своето съгласие и взе 

решение, за създаване на  „Звено за услуги в домашна среда” към структурата 

на Домашен социален патронаж - Малко Търново, което е едно от 

изискванията по настоящата схема.  

Проектното предложение предвижда да се въведе нов модел за 

почасово предоставяне на услуги в домашна среда за хора в неравностойно 

положение, като са предвидени 3 типа дейности: за лична помощ, дейности 

за социална подкрепа и комунално-битови дейности. 

При първия тип ще се извършва помощ за поддържане на лична 

хигиена, при хранене и вземане на лекарства. При втория ще се предоставя 

помощ за осъществяване на социални контакти, придружаване на кино, 

театър и други подобни мероприятия, а при третия помощниците ще 

пазаруват, ще поддържат хигиената в жилищата на нуждаещите се и ще 

извършват ремонти. 

  За работата ще могат да кандидатстват безработни хора, които обаче не 

са пенсионери. Ползвателите на услугата ще заплащат определена такса, 

която ще се определя от „Инструкция за определяне размера на таксите за 

социални услуги, предоставяни от „Звено за услуги в домашна среда” към 

Домашен социален патронаж – Малко Търново”. 

Чрез възможностите, които дава операцията по  ОПЕРАТИВНА 

ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси” се създава реална 

предпоставка съществуващите и действащи към момента социални услуги да 

се доразвият и да се гарантира по-висока ефективност при използване на 

значително по-малък финансов ресурс. 

 

 

 


