
„Този  документ  е  изготвен  по  Проект BG051PO001-5.1.04-0040-С0001„ Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на 

социални услуги  към домашен социален патронаж в Община Сливо поле” с  финансовата  подкрепа  на  Оперативна  програма 

„Развитие  на  човешките  ресурси”,  съфинансирана  от  Европейския  съюз  чрез  Европейския социален фонд на Европейския съюз. 

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Сливо поле и  при  никакви  обстоятелства  не  може  да  се  

приема,  че  този  документ  отразява  официалното становище  на  Европейския  съюз  или  Агенцията  за  социално  подпомагане” . 

 

Инвестира във вашето бъдеще! 

                                                                                                                                                     

   Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 

“ПОМОЩ В ДОМА” 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
                               

ОБЩИНА  СЛИВО  ПОЛЕ 
     7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876, Булстат 000530657, e-mail: slivopole@ru-se.com 

 

 
 

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0040-С0001 

Проект: Изграждане на звено „Милосърдие” за предоставяне на социални услуги  към домашен социален 

патронаж в Община Сливо поле  

Бенефициент: Община Сливо поле 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

Екипът за управление на проект „Изграждане на звено 

„Милосърдие” за предоставяне на социални услуги  към домашен 

социален патронаж в Община Сливо поле” по Схема за безвъзмездна 

финансова помощ BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА” и 

Договор BG051PO001-5.1.04-0040-С0001,  Бенефициент Община 

Сливо поле проведе информационна среща на 14.03.2013година  в 

11,00часа, в заседателната зала на Община Сливо поле,   във 

връзка със стартиране изпълнението на дейностите по проекта както 

следва : 

 

� Дейност 1: Организация и управление на проекта. Изготвяне на 

план -график и подготовка на документация   за провеждане на 

Обществени поръчки.  

� Дейност 2: Информиране и публичност-изготвяне на график за 

провеждане на информационните срещи по населени места. 

� Дейност 3: Оценка и подбор на кандидати за потребители  на 

социална услуга- “Домашен санитар”–домашен помощник  

� Дейност 4: Оценка и подбор на кандидати за “Домашен 

санитар” – домашен помощник  

� Дейност 5: Обучение на “Домашен санитар” – домашен 

помощник 

� Дейност 6: Предоставяне на социални  услуги.  Управление на 

риска и  качеството на услугите за потребителите и на 

наетите “Домашен санитар” – домашен помощник в процеса 

на ползване на услугата.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 

�  Дейност   7: Мониторинг и контрол. Отчитане на 

извършените дейности и разходи по проекта във връзка с 

ежемесечния мониторинг с оценката на резултатите от 

изпълнението на дейностите по проекта. 

� Дейност   8: Оборудване и обзавеждане на офиса с 

необходимата екипировка за реализиране на дейностите по 

проекта-провеждане на процедура за определяне на 

изпълнител. 

� Дейност 9: Заключителен семинар за отчитане на 

резултатите от проекта.  

 

Участниците в срещата бяха информирани за стойността на 

проекта и продължителността на изпълнение на дейностите и 

срока на предоставяне на услугата. 

 

Обща стойност на проекта:   

246 049,52 лв. 

Продължителност на проекта:  

15 месеца 

Начало на изпълнение на проекта:  

01.02.2013 г. 

Край на изпълнение на проекта:  

30.04.2014 г. 

Предоставяне на услугите: 

12 месеца  

 

От 01.02.2013г. стартира изпълнението на дейности 1,2,3,4 и 8. 

 

През м.май 2013г. ще бъдат назначени 42 домашни санитари-

домашни помощници, които ще обслужват около 100 потребители на 

услугата. 

      

 

От екипа за управление на проекта 

 


