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 Процесът на кандидатстване, подбор и включване в дейностите на Центъра за домашна грижа ще се извършва при недопускане на пряка или 

непряка дискриминация, основана на пол,раса,възраст,етническа принадлежност,социален произход,религия,образование,убеждения и др.  
 

  I. ПОЛЗВАТЕЛИ  НА ПОЧАСОВИ  ИНТЕГРИРАНИ  УСЛУГИ 

     Кандидати за ползване на почасови интегрирани услуги могат да бъдат: 

 хора с увреждания  /включително деца с увреждания/ и техните семейства 

 хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване 

Цел 1 

Да се осигури възможност за включването на  хора с трайни увреждания и лица над 65г. с ограничения и невъзможност за 

самообслужване в Център за домашна грижа. 

Дейност 

Приемане на документи от кандидатите за потребители на почасови интегрирани услуги - Екипът за организация и управление на 

проекта/ЕОУП/  обявява на електронната страница на община Тервел и информационните си табла сроковете за прием на заявления. 

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1. Кандидатът за потребител на почасови 

интегрирани услуги подава лично, чрез 

законния си представител или изрично 

упълномощено лице заявление, по настоящ 

адрес. 

Заявление за ползване на 

почасови интегрирани 

услуги /ПИУ/ 

(Приложение № 1)  

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

сградата на 

община Тервел 

етаж 1 

кабинет 101 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

1-12 септември 2016г. 

 

 

2. Подадените заявления се входират в 

Дневник. 

Дневник на заявленията 

от кандидатите за 

потребители на ПИУ 

(Приложение № 2) 

Администратор  в 

ЕОУП 

сградата на 

община Тервел 

кабинет 101 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

1-12 септември 2016г. 

 

3. За всеки кандидат-потребител се създава 

лично досие, в което се съхраняват 

подадените документи (архивира се след 

приключване на проекта). 

Лично досие Екип за организация  

и управление на 

проекта /ЕОУП/ 

сградата на 

община Тервел 

кабинет 101 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

1-12 септември 2016г. 

 

4. Личните досиета на подалите заявления 
Лични досиета, приемо- ЕОУП, сградата на Трети месец от стартиране 
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кандидат-потребители на интегрирани услуги 

се предоставят на социалните работници в 

Центъра за домашна грижа за изготвяне на 

индивидуална оценка на потребностите. 

Досиетата се получават с протокол за 

предаване и приемане. 

предавателен протокол.  социални работници в 

Център за домашна 

грижа 

община Тервел 

 

на проекта – 

1-13 септември 2016г. 

 

При необходимост се провежда втори прием на документи от кандидат-потребители за изпълнение целите на проектното предложение, 

следвайки горепосочените стъпки. 
 

Цел 2   

Да се изготвят индивидуални оценки на кандидат-потребителите съобразени с актуалното здравословно състояние, 

индивидуалните нужди за обслужване и грижи на всеки кандидат. 

Дейност 

Идентифициране на индивидуалните потребности на кандидатите за потребители на услугите в Центъра за домашна грижа 

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1. На социалните работници от Центъра за 

домашна грижа се предоставя типов образец 

на оценъчния инструмент. Провежда се 

обсъждане и консултиране от екипа за 

управление на проекта. 

Карта за оценка на 

потребностите  

(Приложение № 3) 

Екип за организация  и 

управление на проекта 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. 

 

2.Социалните работници изготвят индивидуал 

ни оценки на потребностите на кандидатите, 

подали заявления за ползване на услугите в 

домовете им. Процедурата по оценяването се 

извършва с активното участие на кандидат-

потребителя и/или на неговия законен 

представител, който заявява потребностите си 

от услуги, както и времето за тяхното 

предоставяне. Специалистите консултират 

потребителите и професионално оценяват 

Карта за оценка на 

потребностите за 

предоставяне на 

почасови интегрирани 

услуги 

(Приложение № 3) 

Социални работници в 

Център за домашна 

грижа 

Дома на 

кандидат-

потребителя 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

2-14 септември 2016г. 
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видовете дейности и броя часове за тях (като 

сборът им е не повече от 168 часа 

индивидуален месечен бюджет). В края на 

формуляра се посочва вида на почасовата 

социална услуга,която следва да се предоставя 

на нуждаещото се лице – „Личен асистент“ 

или „Домашен помощник“. 

3. Социалните работници връщат личните 

досиета на кандидатите и попълнените карти 

за оценка на администратора на проекта с 

протокол за предаване и приемане. 

Лични досиета с 

приложени карти за 

оценка на кандидатите, 

приемо-предавателен 

протокол. 

Социални работници в 

Център за домашна 

грижа, 

администратор  в 

ЕОУП 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

2-15 септември 2016г. 

 

   Пояснение към т.2: 

   Оценката на потребностите включва характеристика и оценяване на общото физическо и психическо състояние: зрение, слух и възможности 

за комуникация; способност за придвижване, необходимост от медицински изделия, технически помощни средства, приспособления или 

съоръжения; психично здраве; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; социална активност; 

интереси; взаимоотношенията в/със семейството; социални контакти; битови условия; за медикаментозно лечение и диети; безопасност.  

Услугата“Домашен помощник“ се предоставя на нуждаещи се лица, посочили преобладаващи часове за подкрепа при изпълнение на 

ежедневни битови дейности в домашна среда. 

Услугата“Личен асистент“ се предоставя на нуждаещи се лица, посочили преобладаващи часове за подкрепа при изпълнение на: 

     - дейности, поддържащи здравето 

     - организиране на свободното време, комуникиране 

     - дейности, развиващи силните страни на ползвателите, съобразени с възможностите и интересите им./ образование, хоби, съпровож- 

дане до работно място и др./ 
 

Цел 3  

Потребителите на интегрирани почасови услуги, които не могат да бъдат обхванати от друг вид услуги в общността и се 

нуждаят от помощ за обслужване и социално включване, да са подбрани по ясни критерии. Определеният индивидуален месечен 

бюджет за всяко лице да отговаря в голяма степен на всекдневните нужди на лицето и неговото семейство. 
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Дейност  

Оценка и подбор на потребители на почасови интегрирани услуги. 

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1.Сформира се постоянна комисия за оценка и 

подбор на потребители и лица, предоставящи 

 почасови социални услуги – личен асистент, 

домашен помощник. В тричленния състав на 

комисията се включват ръководителя, 

администратора от ЕОУП и медицинският 

специалист от центъра за домашна грижа. 

Заповед на кмета на 

община Тервел 

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

сградата на 

община Тервел 

 

Втори месец от 

стартиране на проекта – 

20.08 -31.08.2016г. 

 

2. Комисията за оценка и подбор заседава, 

води протокол и се произнася с решение за 

всеки кандидат-потребител. В решението се 

вписва окончателния индивидуален месечен 

бюджет на лицето (брой часове) за 

предоставяне на услугата“Личен асистент“ 

или „Домашен помощник“. В индивидуалния 

месечен бюджет не се включват часовете, 

предвидени за останалия комплекс от услуги, 

предоставяни в Центъра за домашна грижа – 

здравни,мотивационна и/или психологическа 

подкрепа и други. 

Решения по оценката на 

потребностите и 

определяне на 

индивидуален месечен 

бюджет 

 (Приложение № 4), 

протоколи на комисията 

Комисията за оценка 

и подбор 

сградата на 

община Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. 

 

3. Комисията изготвя списък на оценените 

кандидати за ползване на услугите, подредени 

по низходящ ред на определените им часове.  

Списък на класираните 

кандидат-потребители и 

определения 

индивидуален месечен 

бюджет  

(Приложения № 5, № 6) 

Комисията за оценка 

и подбор 

информационно 

табло на 

община Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

до 26.09.2016г. 

 

4. На оценените кандидат-потребители, които Уведомителни писма Екип за организация  в сградата на Трети, четвърти  месец от 
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ще бъдат включени в услугите се  връчват 

уведомителни писма с информация за 

определения им индивидуален месечен 

бюджет и последващите процедури.  

Уведомителни писма се връчват и на 

оценените кандидати, които няма да бъдат 

включени  в проекта на този етап и ще останат 

в банката на чакащите. 

и управление на 

проекта 

община Тервел,  

на настоящия 

адрес на 

потребителя 

 

стартиране на проекта – 

26.09. – 14.10.2016г. 

 

5.  Списък с резултатите от оценката и 

подбора на кандидатите за потребители на 

почасови интегрирани услуги (без данните за 

ЕГН и адрес), се излага на специално 

определено място в сградата на община 

Тервел.  

Списък на оцените 

кандидат-потребители и 

определения 

индивидуален месечен 

бюджет  

(Приложения № 5, № 6) 

Администратор  в 

ЕОУП 

Информационно 

табло в сградата 

на община 

Тервел 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

 до 26.09.2016г. 

 

 

ВАЖНО към т.2: 

В хода на обсъждането и за вземане на решение, всеки член на Комисията по оценка и подбор работи, следвайки критериите: 

 Степен на трайно намалена работоспособност/ трайно намалена възможност за социална адаптация. Източник на информация: 

данните, вписани в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК; медицинска епикриза; документ, издаден от личен лекар, относно 

здравословното състояние на потребителя; документи от извършена спешна помощ или др.; оценката на медико-социалнато 

състояние на кандидата от Картата за оценка на потребностите/ приложение 3/. 

 Социална среда на кандидата. Източник на информация: т.3 от оценката на социално-битовото състояние на кандидат –

потребителя в Картата за оценка на потребностите. 

Комисията взема предвид професионалната оценка на социалния работник по отношение на заявените от кандидата часове, необходими 

за социални услуги по обслужване на дейности от ежедневния му живот и домашни задачи, като същевременно може да ги потвърди или 

коригира /т.IV от картата за оценка на потребностите/. 

 

ВАЖНО към т.3: 

При равен индивидуален месечен бюджет на няколко потребители, кандидатите се подреждат в списъците /приложения 5,6/, съобразно 

данните за икономическо-финансовото им състояние /посочени в т.2 от Картата за оценка на потребностите за предоставяне на социална  
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услуга в домашна среда/  с цел постигане на максимална социална справедливост. Поредното място се заема от лицето с най-нисък финансов 

доход, т.е. по-доброто материално и финансово състояние е утежняващ фактор. 

Цел 4   

 Да се създадат възможности за подаване и разглеждане на  жалби и сигнали, относно оценката,  подбора на кандидатите за 

потребители и определения им индивидуален месечен бюджет;  кандидатите за предоставяне на почасови услуги -“Личен асистент“ 

и „Домашен помощник“.   
 

Дейност  

Разработване на процедура за обжалване и разглеждане на целия процес, свръзан с оценката, подбора и класирането на кандидатите.  

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1. Екипът организация и управление на проекта 

разработва процедура за приемане и 

разглеждане на жалби и сигнали, относно 

оценката и подбора на кандидатите за 

потребители и кандидатите, желаещи да 

предоставят почасови социални услуги. В 

процедурата са разписани реда, начина и 

сроковете за отговор по входираните сигнали и 

жалби.  

Процедура за приемане и 

разглеждане на жалби и 

сигнали, утвърдена от 

кмета на община Тервел 

 

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Втори месец от стартиране 

на проекта – до 31 август 

2016г. 

 

2. Член на ЕОУП води Дневник за жалби и 

сигнали, в който се завеждат всички 

документи, постъпили по отношение на 

оценката и подбора. В същия дневник се водят  

жалбите и сигналите, постъпили и по 

отношение на качеството на услугата. 

Дневник за жалби и 

сигнали  

(Приложение № 7) 

Администратор  в 

ЕОУП 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. до 

финализиране на 

дейностите по проекта 

 

3. Сформира се комисия за разглеждане на 

жалби и сигнали от потребители и лица, 

предоставящи почасови социални услуги. 

Заповед на кмета на 

община Тервел 

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

община 

Тервел 

 

Втори, трети месец от 

стартиране на проекта – 

26.08. – 05.09.2016г. 

4. В 7-дневен срок от получаване на Дневник за жалби и Потребители, лицата, сградата на Трети месец от стартиране 
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уведомителното писмо с решението на 

Комисията по оценка и подбор, всеки  

потребител или кандидатстващ за предоставяне 

на почасови социални услуги може да подаде 

възражение до ръководителя на проекта. 

сигнали  

(Приложение № 7) 

кандидатствали за 

предоставяне на 

почасови интегрирани 

услуги. 

община 

Тервел 

 

на проекта – 

септември 2016г. 

 

5. Комисията за жалби и сигнали разглежда 

жалбата и отговаря писмено на жалбоподателя. 

Лично досие на 

жалбоподателя, писмено 

становище на комисията. 

Комисия за 

разглеждане на жалби 

и сигнали 

община 

Тервел 

 

Трети, четвърти месец от 

стартиране на проекта  

 

Цел 5 

Да се подобри качеството на живот на деца и възрастни с увреждания, както и на хора над 65г. с ограничения  и  невъзможност за 

самообслужване, като същевременно се осигури  трудова  реализация на лица, желаещи да обгрижват нуждаещи се в семейната им 

среда. 

Дейност  

Сключване на договори за предоставяне на интегрирани услуги  

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1. Проверка за двойно финансиране на 

услугите – допитване до дирекция»Социално 

подпомагане» Тервел 

Кореспонденция, 

списъци за проверка на 

двойно финансиране на 

услугите 

ЕОУП, 

 дирекция“СП“ 

Тервел 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Трети проектен месец до 

финализиране на проекта 

 

2.Организиране на срещи между одобрен 

потребител и лица, предоставящи почасови 

социални услуги, само в случаите, когато 

потребителят не е посочил в заявлението си 

такива лица.  

Протокол за проведена 

среща. Съхранява се в 

личното досие  на 

потребителя. Копие в 

досието на ЛА или ДП. 

Екип на Център за 

домашна грижа 

 

Дома на 

потребителя 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. до 

финализирането  му 

 

3.Изготвяне и сключване на: 

- договори между община Тервел и 

потребителя за предоставяне на интегрирани 

услуги 

- договори между община Тервел и лични 

асистенти/домашни помощници - трудови  

По образец: 

Договор с потребител, 

трудов договор с личен 

асистент/ дом.помощник,  

длъжностна 

характеристика, 

 

ЕОУП,  

всички договори се 

подписват от кмета на 

община Тервел 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. до 

финализиране на 

дейностите по проекта 
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Изготвяне и връчване на: 

- типова длъжностна характеристика за личен 

асистент, домашен помощник 

- предоставяне на Правилника за вътрешния 

ред на ЛА/ДП, сключили договори. 

Правилник за вътрешния 

ред  и други 

4. Изготвяне на регистър за сключени договори 

с потребители на почасови интегрирани услуги. 

Регистър на сключените 

договори с потребители  

(Приложение №8) 

Администратор   в 

ЕОУП 

сградата на 

община 

Тервел 

 

Четвърти месец от 

стартиране на проекта – 

октомври 2016г. 

ВАЖНО към т.3: 

Редът за сключване на договори с потребители, следва списъка издаден от Комисията за подбор, оценка и класиране на кандидат –

потребители /приложения 5,6/. Приоритетно в проектните дейности се включват и подписват договори за предоставяне на почасови 

интегрирани услуги с потребители/ без значение от класираното място,което заемат в приложения 5,6/, отговарящи на следните хипотези: 

  в семейството се отглеждат две или повече деца с увреждания /до 20 год.възраст / 

  детето с увреждане се отглежда от самотен родител 

  в семейство на дете с увреждане и двамата родители са безработни лица или единият родител е лице с увреждане 

  в семейството се обгрижват  две или повече лица с увреждания 

 самотноживеещи лица с ограничения или невъзможност за самообслужване без близки в населеното място или на територията на 

общината 

 в семейството се обгрижва лице с увреждане и лице над 65г. възраст с ограничения или невъзможност за самообслужване 

Настоящия проект дава възможност един личен асистент/домашен помощник да обгрижва един или повече потребители на определена 

социална услуга, но в различно работно време, което не надхвърля общо 168 часа на месец. 
 

I I.  ЛИЦА, ПРЕДОСТАВЯЩИ  ПОЧАСОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“, „ДОМАШЕН ПОМОЩНИК“ 

За предоставяне на социалните услуги “Личен асистент“ и „Домашен помощник“  могат да кандидатстват пълнолетни, дееспособни, 

неосъждани лица в трудоспособна възраст или лица, непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от Кодекса 

за социално осигуряване в следния препоръчителен ред:  

 безработни лица 

 трудово заети лица, наети, самонаети, можещи да полагат допълнителен почасов труд 

 лица в пенсионна възраст, но непридобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл.68 от КСО 
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Цел 6 

Да се подсигури необходимия човешки ресурс за осъществяване на социалните услуги“Личен асистент“ и „Домашен помощник“ в 

домашна среда 

Приемане на документи от кандидатите за предоставяне на социалните услуги«Личен асистент» и «Домашен помощник» - екипът за 

организация и управление на проекта/ЕОУП/  обявява на електронната страница на община Тервел и информационните си табла сроковете за 

прием на заявления. 
 

Всеки, който подава документи се информира ясно и точно за процедурата по оценката и класирането: явяване на интервю, включване в 

банка«Обгрижващ  персонал», участие в обучение/ако не е преминал курс по сходни програми и проекти/, сключване на трудов договор. 
 

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1.Приемане на документи от кандидатите, 

желаещи да предоставят социални услуги.  

Заявление с приложени 

документи 

(Приложение №10)  

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

сградата на 

община Тервел 

етаж 1 

кабинет 101 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

01-12 септември 2016г. 

 

2. Подадените заявления се входират в 

Дневник. 

Дневник на заявленията 

от кандидатите 

(Приложение №12) 

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

сградата на 

община Тервел 

кабинет 101 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. 

 

3. На всеки кандидат се създава лично досие, в 

което се съхраняват подадените документи 

(архивира се след приключване на проекта). 

Лично досие Екип за организация  

и управление на 

проекта 

сградата на 

община Тервел 

 

кабинет 101 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. 

 

При необходимост се провежда втори прием на документи от кандидати за предоставяне на почасови социални услуги в изпълнение целите 

на проектното предложение. 
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Цел 7   

Да се идентифицира качествен човешки ресурс, гарантиращ качествено предоставяне на социални услуги в домашна среда. 

Дейност 

Оценка и подбор на лица, желаещи да предоставят почасови социални услуги. 

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1.Сформираната Комисия за оценка и подбор  

провежда интервюта с кандидатите 

ПАРАЛЕЛНО при подаването на заявления. 

 За всяко лице се изготвя  Формуляр за инди- 

видуална оценка. Всеки кандидат се оценява 

по отделно от членовете на комисията.  

Преценяват се индивидуални способности, 

професионални умения, личностни качества 

по точкова скала, която не може да надхвър- 

ля средноаритметичен сбор от 26 точки. 

Формуляр за 

индивидуална оценка 

(Приложение №13)  

протоколи на комисията 

 

Комисията за оценка 

и подбор 

сградата на 

община Тервел 

 

Трети  проектен месец  – 

01 - 12 септември 2016г. 

 

2.Изготвяне на списък на оценените 

кандидати. Кандидатите, на които са 

присъдени по-малко от 12 точки, не се 

одобряват за включване в проектните 

дейности. 

Списък на оценените 

кандидати (с брой точки, 

според получената от 

формулярите 

средноаритметична 

индивидуална оценка), 

подредени по низходящ 

ред (Приложение 14) 

Комисията за оценка 

и подбор 

информационно 

табло,електронна 

страница на 

община Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

до 15 септември 2016г. 
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Цел 8   

Да се повишат теоретичните знания и подобрят практическите умения на лицата, които за първи път ще предоставят 

почасови социални услуги. 

Дейност 

Въвеждащо обучение за непреминали обучения по други програми и проекти класирани лица. 

Поддейности Документи Изпълнител Място Период за изпълнение 

1.Изготвяне на списък с класираните лица, 

които следва да бъдат включени в 

обучението. ЕОУП обменя информация с 

дирекция „Социално подпомагане” с цел 

недопускане на двойно финансиране по 

проекта. /НДФ/ 

Списък  на лица, които 

не са преминали 

обучения по други 

проекти и програми. 

Документи доказващи 

извършена проверка за 

НДФ. 

Екип за организация  

и управление на 

проекта 

 

Дирекция“СП“ 

Тервел 

сградата на 

община Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

до 30 септември 2016г. 

 

2.Информиране на обучаемите лица за 

датите на провеждане на въвеждащото 

обучение. 

          Обяви Екип на Център за 

домашна грижа, 

ЕОУП 

информационно 

табло,електронна 

страница, 

телефонни 

разговори 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. 

 

3.Провеждане на обучение в групов формат 

до 25 души по обучителна програма, 

разработена от социалните работници в 

Центъра и утвърдена от ръководителя на 

проекта. 

Обучителна програма, 

присъствени списъци 

Социалните 

работници в Центъра 

за домашна грижа 

сградата на 

община Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

септември 2016г. в 

рамките на два дни 

 

4. Изготвяне на удостоверения за преминато 

въвеждащо обучение по предоставяне на  

социалните услуги «Личен асистент», 

«Домашен помощник». 

удостоверения за 

преминато въеждащо 

обучение. 

Администратор   в 

ЕОУП 

сградата на 

община Тервел 

 

Трети месец от стартиране 

на проекта – 

до 30 септември 2016г.  

5.Създаване на Банка „Обгрижващ персонал” 

в Центъра за домашна грижа. 

Банка „Обгрижващ 

персонал” (Приложение 

17) 

Социалните 

работници в Центъра 

за домашна грижа 

сградата на 

община Тервел 

 

Четвърти месец от 

стартиране на проекта – 

октомври 2016г.  
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