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П Р О Е К Т : 
 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ 

И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ” 
 

Договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01  
 

1. ОСНОВНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТА. 

 

ФИНАНСИРАЩА 

ОРГАНИЗАЦИЯ: 

ПРОГРАМА  

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2021-2027 Г.,  
 

ПРИОРИТЕТНА ОС: СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ПРОЦЕДУРА ЗА 

БФП: 

BG05SFPR002-2.002  

„УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ” 

НОМЕР НА 

ДОГОВОРА: 
№ BG05SFPR002-2.002-0029-C01 

НАИМЕНОВАНИЕ 

НА ПРОЕКТА: 

 

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ 

И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ” 
 

СТОЙНОСТ НА 

ПРОЕКТА: 

70 501, 82 ЛВ. 

 

ПЕРИОД НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

24 МЕСЕЦА 

/01.02.2023 г. – 01.02.2025 г./ 
 

ОСНОВНА ЦЕЛ НА 

ПРОЕКТА: 

Укрепване на общинския капацитет за по – добро качество и 

ефективност на социалните услуги в община Ардино. 
 

СПЕЦИФИЧНИ 

ЦЕЛИ НА 

1. Подобряване дейността на Общинска администрация - 

Ардино по отношение на предоставяните социални услуги; 
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ПРОЕКТА: 2. Подобряване на условията и създаване на благоприятна 

среда за успешно управление и администриране на 

социалните услуги в Общинска администрация – Ардино; 

3. Наличие на адекватен капацитет на местно ниво за 

организацията, предоставянето, контрола и мониторинга на 

социалните услуги за ефективно осъществяване на дейностите 

в областта на социалните услуги; 

4. По-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от 

най-уязвимите групи от населението на община Ардино; 

5. Подобряване на комуникацията и координацията между 

общинската администрация и структурите предоставящи 

социални услуги в община Ардино. 

ЦЕЛЕВА ГРУПА: 

- Служители от институции/организации/администрации, 

ангажирани с политиките в социалната сфера; 

- Служители на доставчици на социални и интегрирани 

здравно-социални услуги. 

ДЕЙНОСТИ ПО 

ПРОЕКТА: 

ДЕЙНОСТ: Създаване на работни места, наемане, обучение и 

супервизия на персонала, необходим за изпълнение на 

задълженията и отговорностите на общините по отношение на 

социалните услуги: 

Поддейност 1: Създаване и оборудване на фронт-офис за 

социалните услуги и информация на гражданите. 

Поддейност 2: Наемане на допълнителен персонал, 

необходим за изпълнение на задълженията и отговорностите 

на общините по отношение на социалните услуги. 

Поддейност 3: Обучение и супервизия на персонала 

ангажиран с изпълнението на задълженията и отговорностите 

на общините по отношение на Закона за личната 

помощ/Закона за хората с увреждания и по Закона за 

социалните услуги. 

РЕЗУЛТАТИ: 

Реализирането на проекта ще доведе до осигуряване на плавен 

преход към новото законодателство в областта на социалните 

услуги, което ще допринесе за гарантиране на по-високо 

качество и ефективност на социалните услуги. Придобитите 

знания и умения ще допринесат за по-доброто справяне със 

служебните задължения и оптимизиране на работния процес. 
 


