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ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА 

ПОМОЩ „КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ЗА ДОСТОЕН И НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” 

Номер на ДБФП: 

 Район „Одесос“ - Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-

2.002-0009-C001  

 Район „Приморски“ – Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-

2.002-0005-C001  

 Район „Владислав Варненчик“ - Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05MOP001-2.002-0010-C001  

 Район „Аспарухово“ - Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-

2.002-0007-C001 

 Район „Младост“ - Община Варна, Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05MOP001-2.002-0007-C001 

Управляващ орган: 

Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция 

„Европейски фондове, международни програми и проекти“ 

Конкретен бенефициент: 

 Район „Одесос“ - Община Варна, Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05MOP001-2.002-0009-C001 за изпълнението на проект „Комплексни услуги за 

достоен и независим живот – район „Одесос“, гр.Варна“ 

 Район „Приморски“ – Община Варна, Договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG05MOP001-2.002-0005-C001 за изпълнението на проект „Комплексни 

услуги за достоен и независим живот – район „Приморски“, гр.Варна“ 

 Район „Владислав Варненчик“ - Община Варна, Договор за безвъзмездна 

финансова помощ BG05MOP001-2.002-0010-C001 за изпълнението на проект 

„Комплексни услуги за достоен и независим живот – район Владислав Варненчик, 

гр.Варна“ 

 Район „Аспарухово“ - Община Варна, Договор за безвъзмездна финансова 

помощ BG05MOP001-2.002-0007-C001 за изпълнението на проект „Комплексни 

услуги за достоен и независим живот – район Аспарухово, гр.Варна“ 

 Район „Младост“ - Община Варна, Договор за безвъзмездна финансова помощ 

BG05MOP001-2.002-0004-C001 за изпълнението на проект „Комплексни услуги за 

достоен и независим живот – район Младост, гр.Варна“ 



Цел: 

Подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване на 

хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване чрез социални и 

здравни услуги. 

Специфични цели: 

 Осигуряване на качествена грижа в семейна среда на хора с увреждания и хора 

над 65 г. в невъзможност за самообслужване и преодоляване на комплексни 

услуги в и извън Центъра за предоставяне на комплексни услуги; 

 Подобряване на достъпа до социални и здравни услуги; 

 Създаване на условия за социално включване и социална интеграция; 

 Осигуряване на заетост на безработни лица в трудоспособна възраст; 

 Повишаване квалификацията и мотивацията на наетите лица чрез обучения; 

 Надграждане на социалната услуга „Личен асистент“ чрез увеличаване на броя 

обхванати лица и предоставяне на допълнителни социални и здравни услуги; 

 Промяна в обществените нагласи за по-лесното приемане на хората с 

увреждания. 

Основни дейности: 

 Осигуряване на достъп до интегрирани услуги, според специфичните потребности 

на човека в неравностойно положение въз основа на индивидуална социална 

оценка; 

 Обучение на персонала за предоставяне на услугите; 

 Предоставяне на психологическа подкрепа и/или консултиране и/или супервизия 

на персонала, предоставящ социални услуги; 

 Мотивационна и/или психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на 

услуги, според тяхната индивидуална потребност; 

 Осигуряване на специализиран транспорт за хората с увреждания, в случай на 

необходимост.  

Индикатори: 

 Район „Одесос“ – Обща базова стойност – 32 лица от схема Нови алтернативи, 

Завишение – 223 лица, които ще получат допълнително нови услуги; 

 Район „Приморски“ – Обща базова стойност – 32 лица от схема Нови 

алтернативи, 

Завишение – 247 лица, които ще получат допълнително нови услуги; 

 Район „Владислав Варненчик“ - Обща базова стойност – 32 лица от схема 

Нови алтернативи, 

Завишение – 247 лица, които ще получат допълнително нови услуги; 

 Район „Аспарухово“ - Обща базова стойност – 32 лица от схема Нови 

алтернативи, 



Завишение – 223 лица, които ще получат допълнително нови услуги; 

Район „Младост“ - Обща базова стойност – 32 лица от схема Нови алтернативи, 

Завишение – 247 лица, които ще получат допълнително нови услуги. 

Финансиране: 

Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014 – 2020 Процедура BG05M90PO001-2.002 „Независим живот“. 

Бюджет:  

Район „Одесос“ – 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ 

Район „Приморски“ – 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ 

Район „Владислав Варненчик“ – 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ 

Район „Младост“ - 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ 

Район „Аспарухово“ – 500 000 лева безвъзмездна финансова помощ 

Срок на действие: 

Срокът за изпълнение на договорите е 20 месеца. 


