
 Предоставяне на социални услуги 

 по процедура „Независим живот” в община Копривщица 

BG05M9OP001-2.002-0067 – C001 
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 

 

 

  
 

Първа информационна среща 

В конферентната зала на общинския Жив музей на 28 декември бе направена 

първата обществена проява на новия проект на община Копривщица – 

„Предоставяне на социални услуги по процедура „Независим живот“- 

запознаване с проекта и дейностите, които ще бъдат извършени по него. На 

проявата присъстваха представители на Общинска администрация, граждани, 

които желаят да ползват социалните услуги и граждани, които ще 

кандидатстват за работа, както и общинското ръководство в лицето на кмета и 

заместник–кмета на Общината – Генчо Герданов и Тони Малинов.  Генчо 

Герданов при откриване на срещата отбеляза, че този проект е чест от 

социалната политика на Общината. Мария Тороманова, която ще работи по 

проекта като счетоводител направи представяне на проекта. Тя наблегна, че 

главната цел е подобряване на достъпа до основните социални и здравни 

услуги и постигане на независимост и социална интеграция на възрастните и 

хора с увреждания. Стойността на проекта е около 460 хил. лв. и е стартирал на 

1 октомври 2015 година, а крайната дата е 1 септември следващата година. 

Извършени са процедури по избор на изпълнител на строително-монтажните 

дейности на офисът, където ще бъде настанен екипът по проекта. Строително 

монтажните дейности приключиха до края на 2015 година. Предстои нанасяне 

на офис обзавеждането. Продължителността на  трудовата заетост на наетите 

на работа ще бъде една година и половина. Началото на подаването на 

документите за кандидатстване за работа и за ползване на услугите е 4 януари. 

Мария Тороманова в презентацията си наблегна на това, че по този проект 

хората, които ще ползват услугите ще Бъдат над 65-годишна възраст или 

такива които не могат да се самообслужват. Ще бъдат наети 38 лица, трима от 

които психиатър, медицинско лице и рехабилитатор, които ще обслужват 24 

души. Този проект е надграждане на друг – „Помощ в дома“, който бе 

реализиран от Общинска администрация през предишния мандат. 

 


