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МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  

 

 

ПРОЕКТ :  „ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ „ 
 

 

      ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР  BG05M9OP001-2.002-0197-C-

001 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО 

ПРОЦЕДУРА  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА”РАЗВИТИЕ 

НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020  ОБЩИНА ПОПОВО ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА 

ДОКУМЕНТИ ЗА СЛЕДНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ : 

 

1. ПСИХОЛОГ 

2. СОЦИАЛЕН РАБОТНИК 

3. МЕДИЦИНСКА СЕСТРА  

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ : 

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КМЕТА НА ОБЩИНА ПОПОВО 

2. АВТОБИОГРАФИЯ  

3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

ЗАЯВЛЕНИЯТА СЕ ПОДАВАТ В ИНФОРМАЦИОННИЯ ЦЕНТЪР В СГРАДАТА НА 

ОБЩИНА ПОПОВО ДО 19.02.2016 ВКЛЮЧИТЕЛНО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” 

 
2

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА  

 

 

          На 02.12.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Община 

Попово, бе сключен Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ОП”РЧР” , процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.  

Името на проекта е „Социални услуги за достоен живот” , а стойността му  е 499 899.94 

лв. 

         Основната цел е гарантиране правото на независим живот на хора с увреждания и 

тези над 65 години в невъзможност за самообслужване и осигуряване на достъп на 

лицата до комплексни социални и здравни услуги, и включване в общността. 

С осъществяването на проекта ще се предостави възможност на 70 жители на община 

Попово, които попадат в целевата група да получат комплексни социални и здравни 

услуги. Предвижда се да бъдат назначени един социален работник, две медицински 

сестри, един психолог, дванадесет лични асистенти , един социален асистент и 

двадесет и девет домашни помощници. Конкретните потребители на услугата ще се 

определят след извършване на оценка на потребностите . Услугите, които ще се 

предоставят са : 

- грижи за деца или възрастни с трайно увреждане, или тежко болен, за задоволяване на 

ежедневните му потребности 

- комплекс от услуги, насочени към социална работа и консултации на потребителите, 

свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и 

осъществяване на контакти 

- услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното 

жилище, пазаруване, приготвяне на храна , пране, заплащане на сметки със средства на 

потребителя, други комунално-битови дейности 

- съдействие при изписване на рецепти с рецептурни книжки, закупуване на изписаните 

медикаменти, измерване на кръвно налягане, следене за здравословното състояние на 

потребителите, съдействие при подготовка на документи за ТЕЛК. 

Предвижда се услугата да се предоставя 18 месеца на територията на община Попово. 

 

 

 

 

 


