
     

 

 
 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

 

 

На 01.12.2020 г. приключи изпълняваният от община Крумовград проект „Грижа и 

подкрепа за независим живот в община Крумовград” с бенефициент община Крумовград. 

Проектът е в изпълнение на сключен тристранен административен договор за 

безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.051-0001-C02 между Министерство на 

труда и социалната политика, община Крумовград и Сдружение с нестопанска цел „МИГ 

- общини Момчилград и Крумовград“. 

Продължителност на изпълнение на проекта – 16 месеца, от които 12 месеца за 

предоставяне на интегрирани социални услуги. 

Териториален обхват: населени места  на територията на община Крумовград. 

Обща стойност: 299 999,99 лева. 

Цел на проекта: подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално 

включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни на хора с 

увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване с цел преодоляването на 

последиците от социалното изключване и бедността.  

Целеви групи по проекта: 

- Хора с увреждания; 

- Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

С изпълнението на проекта, в продължение на 12 месеца бяха предоставени интегрирани 

социални услуги за хора с невъзможност за самообслужване и за хора с увреждане, в 

съчетание с комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, 

включително психологическа и здравна подкрепа.  

За гарантиране на интегрирания подход на услугите, по проекта беше назначен персонал 

с различен профил на компетентността си: социален работник, домашни помощници, 

лични асистенти, психолог и медицински специалист. 

Проектът осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга страна 

даде възможност на хората с увреждания и хората над 65 г. в невъзможност за 

самообслужване да ползват различни услуги, съобразно нуждите си. 

Постигнати резултати:  

1. На лицата с увреждания и възрастните хора с ограничения или невъзможност за 

самообслужване е подобрено качеството на живот чрез предоставяне на 

интегрирани социални услуги и разнообразна грижа, съобразена с конкретните им 

потребности.  

2. Разширен е териториалният обхват и е повишено качеството на живот на 

потребителите чрез предоставяне на индивидуално ориентирани почасови услуги 

от професионално подготвени лица.  

3. Осъществена е превенция на риска от институционализиране на лицата, зависими 

от постоянни грижи.  

4. Създадени са работни места в сектора на социалната икономика и е осигурена  

възможност за преодоляване на бедността за безработни лица.  



     

 

 
 

 

 

 

ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ОБЩИНИ МОМЧИЛГРАД И КРУМОВГРАД“ 

 

  
 

5. Повишени са професионалните умения и мотивация на лицата, ангажирани с 

предоставянето на услуги по домовете. 

6. Повишена е ефективността на участие на ключовите заинтересовани публични 

институции в процеса на реализация на проекта. 

С изпълнението на настоящия проект са постигнати заложените индикатори и очаквания 

ефект върху целевите групи. Общо 50 потребители са получили почасови услуги по 

домовете си от началото на проекта до сега. Общият брой на назначените лични 

асистенти и домашните помощници е 44. Създадени са по-добри условия на живот на 

лица в неравностойно положение. Осъществени са дейности за преодоляване на 

социалната им изолация. Проектът генерира положителни резултати и желанието на 

бенефициентите проектът да продължи, красноречиво говори за това. 

Изпълнението на дейностите по проекта се реализираха в съответствие с приоритетите на 

Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“  2014-2020 г. и целите, 

подцелите и приоритетите на Стратегията за изпълнение на водено от общностите местно 

развитие. 

 

 За допълнителна информация: 

 03641/ 71-13, 144     Севдалина Мерлева – ръководител на проекта 

 03641/ 71-13, 170     Медиха Юсеин – координатор на проекта 

          03641/ 71-13, 150     Тургай Исмаил – технически сътрудник по проекта 

          03641/ 71-13, 131     Мюмюне Ахмед – счетоводител на проекта 

  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,  

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура 

BG05M9OP001-2.051 „МИГ - общини Момчилград и Крумовград” - „Грижа и 

подкрепа за независим живот“. 


