
ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ 

 

по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
“НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“, номер на процедурата 2014BG05M9OP001-2.2015.001 

по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 

 

Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция 
„Европейски фондове, международни програми и проекти” в качеството си на 

Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

отправи покана до Агенцията за социално подпомагане (АСП) да подаде 
проектно предложение по процедура на директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ “НОВИ АЛТЕРНАТИВИ“, номер на 
процедурата 2014BG05M9OP001-2.2015.001 по Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020. 

Целта на процедурата е: Намаляване риска от зависимост от 

институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на 
възрастни болни лица и хора с увреждания, както и преодоляване на 

последиците от социалното изключване и бедността. 

Операцията цели да осигури координираност и плавен преход между 

стария и новия програмен период, като се подобри достъпа освен до 
основни социални, но и до здравни услуги и постигане на независимост и 

социална интеграция за възрастните и хора с увреждания. Продължаване 
предоставянето на услугата Личен асистент в национален мащаб на 

принципа „индивидуален бюджет“ надгражда операция „Алтернативи“ и 

осигурява непрекъсваемост на предоставяне на услугата на уязвимите 
групи.  

Лицата с увреждания и затруднено обслужване  ще получат право на 
индивидуален бюджет за ползване на услугата „Личен асистент”. 

Процедурата  е основана на визията за пълноценен живот на хората от 
третата възраст в общността при зачитане на тяхното достойнство и право 

на избор. Голяма част от хората над 65 г. с невъзможност да се 
самообслужват имат хронични заболявания и друг вид здравословни 

проблеми.       

В тази връзка, грижата следва да бъде дългосрочна чрез предоставяне на 

интегрирани социални и здравни услуги с оглед гарантиране на качеството 
на живот, независимост и достойнство. Особено важно е взаимното 

допълване на грижи и услуги в домашна среда. 

Конкретен бенефициент по процедурата е АСП. Партньори на АСП могат да 

бъдат:  

 Общини на територията на Република България; 

 Райони на общини. 

Предвижда се проектът да е с продължителност 13 месеца, а срокът на 
предоставяне на социалната услуга „личен асистент” – 10 месеца. 

Инидикативният брой потребители на услугата – 12 000. 

 



Допустими целеви групи  

 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за 

самообслужване; 

  Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване; 

 Семейства на деца, с увреждания;  

 Самотно живеещи тежко болни лица. 

Допустими дейности 

Дейност 1. Подаване на заявления от потребителите.  

Дейност 2. Извършване на оценка на потребностите и определяне на 
индивидуален бюджет за ползване на услугата. Оценката на потребностите 

ще се изготвя от дирекциите „Социално подпомагане”. 

Дейност 3.  Подбор на личните асистенти. Подборът ще се извършва от 

комисии в общините. 

Дейност 4. Обучения на личните асистенти (въвеждащо обучение е 

допустимо само за новонаети лични асистенти, които не са преминали 
същото по процедура „Алтернативи“ по ОПРЧР 2007-2013). 

Служители на дирекциите „Социално подпомагане” ще извършват 
въвеждащо и поддържащо обучение на личните асистенти. Ще се 

предвидят пътни разходи за наетите лични асистенти. 

Дейност 5. Предоставяне на психологическа подкрепа в кризисни 

ситуации и супервизия на наетите лични асистенти. 

На личните асистенти ще бъде проведена групова супервизия от служители 

на дирекциите „Социално подпомагане”. При необходимост от 

психологическа подкрепа в кризисни ситуации, личните асистенти ще 
бъдат насочвани за ползване на социални услуги в общността. 

Дейност 6. Предоставяне на услугата, вкл. осигуряване на достъп до 
здравни и социални услуги и други, според специфичните потребности на 

човека в неравностойно положение. 

Планирано е да бъдат наети медицински сестри, които ще осигуряват 

достъп до здравни грижи, предоставяне на съвети за хигиена и хранене, 
консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при 

рискови за това пациенти, измерване на витални показатели (кръвно 
налягане, пулс,) разпознаване индикациите на застрашаващи живота 

състояния и предприемане на своевременни действия и др. 

В рамките на проекта служители на дирекциите „Социално подпомагане” 

ще извършват мониторинг на социалната услуга „личен асистент”. 

Дейност 7. Информиране и публичност. 

Ще бъдат разпространени информационни материали по проекта – табели, 

брошури, публикации в медиите. 

Дейност 8. Организация и управление на проекта. 

Ще бъде сформиран екип за организация и управление на проекта на 
национално ниво и във всяка община – екип на местно ниво. 


