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DEVELOPMENT OF DATA BASE WITH DOCUMENTS FOR THE 

OPERATION OF CENTER FOR TEMPORARY ACCOMMODATION 

OF PEOPLE IN NEED IN THE MUNICIPALITY OF KRUMOVGRAD. 

ABSTRACT. 
This document is a set of necessary documents that serve as a basis for the functioning of the 

Center for temporary accommodation of people in need in the municipality of Krumovgrad. 

The document includes internal rules of the center for temporary accommodation of people in 

need in the municipality of Krumovgrad, Selection criteria of personnel, Personnel job 

descriptions, Selection procedure for center beneficiaries, Plan for specific services to be 

provided to the beneficiaries of the center for temporary accommodation of people in need in 

the municipality of Krumovgrad. 

ACCESS FOR ALL Temporary Accommodation Center - Krumovgrad Municipality is 

established under the project Integrated approach for social inclusion in BG – GR region by 

supporting employability and by developing social entrepreneurship Project (ACCESS FOR 

ALL), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-

2020", Subsidy Contract No В2.9c.10/31.08.2017. 

The center provides social services to homeless people over 18 years of age and families with 

a permanent address in the Kardzhali Region aimed at meeting their daily needs. According to 

the regulations, it can be used for no more than 3 months within one calendar year. The 

temporary accommodation center aims to provide close to family care for people temporarily 

or permanently deprived of a home. 

The main activities of the center are aimed at limiting the social isolation in which the users are 

in the Center. The activities are aimed at creating conditions for social contacts, living and 

working arrangements through: Providing an equipped bed in the dormitory in the building; 

Preparation of an individual plan, after assessing the needs of each accommodated person, 

which formulates the goals to be achieved; Individual or group consultations on social 

entrepreneurship; Assistance in issuing identity documents; Assistance in obtaining pre-

hospital, emergency or emergency medical and dental care; Assistance in preparing and 

submitting documents to the NSSI for granting a pension / unemployment benefits (if 

applicable); Guidance and assistance in the preparation of the set of documents necessary for 

appearing before the TEMC / NEMC; Assistance in preparation of the set of documents 

necessary for admission to a specialized institution, suitable for the health condition of the 

respective user / if necessary /; Assistance in finding a job and / or registering with the Labor 
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Office Directorate; Trainings on the ability to observe personal hygiene and maintain personal 

space; Training for skills development and obtaining information on entrepreneurship; 

Accompanying the consumer to various institutions related to the protection of his rights; Social 

rehabilitation - creating skills for leading an independent lifestyle. 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТЪР ЗА 

ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА В НУЖДА „ACCESS FOR 

ALL” – ОБЩИНА КРУМОВГРАД 
 

Чл. 1. (1) С този документ се уреждат вътрешните правила за организацията на дейността на 

Център за временно настаняване на хора в нужда „ACCESS FOR ALL” – община 

Крумовград, които не са регламентирани с повелителни разпоредби на нормативни актове 

от по-висок ранг или имат специално третиране. 

(2) Организацията се урежда съобразно особеностите на дейността на Центъра и се 

конкретизират правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя 

по трудовото правоотношение, установени в Кодекса на труда и нормативните актове по 

прилагането му. 

 

Чл. 2. Правилникът е задължителен за ръководството и персонала на Центъра за временно 

настаняване „ACCESS FOR ALL” – община Крумовград 

 

Чл. 3. Център за временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община Крумовград, 

условно наричан по-нататък ЦЕНТЪР е по проектa на община Крумовград „Интегриран 

подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и 

развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL), финансиран по 

Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017. Управлението се осъществява от Кмета на общината 

/или упълномощено от него длъжностно лице/. 

Центърът предоставя социални услуги на бездомни лица над 18 годишна възраст и 

семейства, имащи постоянен адрес в област Кърджали насочени към задоволяване на 

ежедневните им потребности. Съгласно нормативната уредба тя може да бъде ползвана 

не повече от 3 месеца в рамките на една календарна година. Центърът за временно 
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настаняване има за цел да предоставя близка до семейната грижа за лица, временно или 

трайно лишени от дом. 

По своята същност грижата е: 

- Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочен към 

задоволяване на ежедневните им потребности; 

- Създаване на условия за подкрепа чрез превантивна политика, насочена към 

подобряване качеството на живот; 

- Насърчаване и създаване на условия за развитие на социално предприемачество, 

както и развитие на умения и получаване на знания на тема предприемачество 

чрез специализираните разработки в рамките на проект „ACCESS FOR ALL”, 

финансиран по Програмата за сътрудничество INTERREG V‐A „Гърция – 

България. 

 

Чл. 4. Центърът за временно настаняване се ръководи от Кмета на общината/или 

упълномощено от него длъжностно лице/. Екипът, предоставящ социалните услуги, 

включва 1 социален работник, 1 медицинска сестра и 1 домакин. Цел на работата им е 

комплексно въздействие, водещо до повишаване качеството на живот на потребителите. 

Съдействие за решаване на социално-битови проблеми и включване в обучителните 

лекции по проект „ACCESS FOR ALL”, финансиран по Програмата за сътрудничество 

INTERREG V‐A „Гърция – България за развитие на умения и получаване на знания на 

тема предприемачество. Кметът/или упълномощено от него длъжностно лице извършва 

ежедневен контрол върху всички дейности, осъществявани в Центъра за временно 

настаняване както и периодични проверки на документацията, отразяваща работата в 

Центъра. След приемането на лицето, ползващо социална услуга, се оформя лично досие, 

като се спазва конфиденциалността на информацията. Специалистите, работещи в 

Центъра са длъжни да разработват обучителни, индивидуални и групови планове. Те се 

задължават да водят индивидуалната документация на всяко лице. 

 

Чл. 5. Основните дейности в центъра целят ограничаването на социалната изолация, в 

която се намират лицата-потребители в Центъра. Дейностите са насочени към създаване 

на условия за социални контакти, битово и трудово устройване чрез: 

1. Осигуряване на оборудвано легло в спалното помещение в сградата; 
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2. Изготвяне на индивидуален план, след оценка на нуждите на всяко настанено лице, 

в който се формулират целите, които трябва да бъдат постигнати; 

3. Организиране на индивидуални или групови консултации на тема социално 

предприемачество; 

4. Съдействие при издаване на документи за самоличност; 

5. Съдействие за получаване на доболнична, неотложна или спешна медицинска и 

стоматологична помощ; 

6. Съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ за отпускане на 

пенсия/парични обезщетения за безработица(ако е приложимо);  

7. Насочване и съдействие при подготовка на набора от документи необходими за 

явяване пред ТЕЛК/НЕЛК;  

8. Съдействие при подготовка на набора от документи необходими за постъпване в 

специализирана институция, подходяща за здравословното състояние на съответния 

потребител /при необходимост/;  

9. Съдействие при намиране на работа и/или при регистрация в дирекция „Бюро по 

труда”; 

10. Обучения за умение за спазване на личната хигиена и поддържане на личното 

пространство;  

11. Обучения за развитие на умения и получаване на информация за предприемачество 

12. Придружаване на потребителя до различни институции, свързани със защита на 

неговите права;  

13. Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин 

на живот; 

 

Чл. 6. Работниците или служителите взаимодействат, получават задачи и се 

отчитат на следните ръководители: 

1. Структурна подчиненост: 

При изпълнение на ежедневните си трудови задължения, служителят е подчинен на 

прекия си ръководител -  Кмета или упълномощено от него лице. 
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2. Взаимодействия: 

- в кръга на изпълнение на своите трудови задължения, служителят осъществява 

връзки и взаимодейства с персонала на Центъра  

3. Изпълнение на задачи: 

Служителят изпълнява задачи, в рамките на своите трудови задължения, възложени от: 

- прекия си ръководител;  

- от Кмета на общината;  

4. Отчет: 

- За изпълнението на задачите, служителят дава отчет на Кмета или упълномощено 

от него лице. 

 

Чл. 7. Трудовият договор се сключва между работника или служителя и Кмета преди 

постъпване на работа.  

 

Чл. 8. Работник или служител на Центъра може да бъде всяко лице,което отговаря на 

изискванията за заемане на съответната длъжност, описани в длъжностна 

характеристика. 

 

Чл. 9. (1) Кандидатите за работа подават следните документи: 

1.Писмено заявление за постъпване на работа до Кмета на общината;   

2.Автобиография; 

3.Копие от диплом за завършено образование и други документи, удостоверяващи 

професионалната квалификация на кандидата; 

4.Свидетелство за медицински преглед; 

5.Други документи, ако за длъжността се изискват такива. 

(2) За сключване на трудовия договор лицата трябва да представят: 

1. документ за самоличност (същият подлежи на връщане веднага след снемане на 

необходимите данни); 

2. оригинал на документ за придобито образование, специалност, квалификация, 

правоспособност, научно звание или научна степен, съобразно изискванията за 

длъжността или работата, за която кандидатства; 
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Чл. 10. Всяко лице, което постъпва на работа в Центъра, сключва с Кмета на общината 

трудов договор с шестмесечен срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя. 

 

Чл. 11. Трудовият договор се сключва в писмена форма. Един екземпляр от договора се 

връчва на работника или служителя. 

 

Чл. 12. (1) При сключване на трудовия договор, определен от Кмета, служител на 

общината запознава работника или служителя с настоящия правилник и с длъжностната 

му характеристика. 

(2) Екземпляр от длъжностната характеристика се връчва на работника или служителя 

срещу подпис. 

 

Чл. 13. При прекратяване на трудовия договор Кмета на общината издава заповед за 

прекратяване на трудовото правоотношение в необходимия брой екземпляри. 

 

Чл. 14. При прекратяване на трудовото правоотношение, независимо от правното 

основание, работодателят вписва в трудовата книжка данните, свързани с 

прекратяването и я предава незабавно на работника или служителя. 

 

Чл. 15. При изпълнение на трудовите си функции работниците и служителите имат 

право: 

1. Да получават трудово възнаграждение, чийто размер е определен в индивидуалния 

трудов договор; 

2. На работно време, почивки и отпуски съгласно Кодекса на труда, други нормативни 

актове и този правилник; 

3. На безопасни и здравословни условия на труд; 

4. Да поддържат и повишават професионалната си квалификация; 

5. На задължително социално и здравно осигуряване; 

6. Да бъдат информирани и консултирани по предвидения от закона ред; 

7.На защита срещу всички форми на дискриминация. 

 

Чл. 16. Работниците и служителите са длъжни при изпълнение на възложената работа: 

1. Да се явяват навреме на работа и да бъдат на работното си място до края на работното 

време; 
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2. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените 

задачи, и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество; 

3. Да използват цялото работно време само за изпълнение на възложената работа; 

4. Да работят за изграждане на изгубените социални умения и навици, придобиване на 

трудови и битови умения чрез ангажиране активността на потребителите в социално-

позитивни дейности 

5. Да изпълняват работата си в изискуемото се количество и качество и в съответствие с 

длъжностната си характеристика; 

6. Да спазват техническите и технологическите правила; 

7. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 

8. Да изпълняват своевременно и точно нарежданията на ръководството на общината и 

на непосредствения ръководител; 

9. Да спазват дадените им указания за реда и начина на изпълнение на трудовите 

задължения и за упражняване на трудовите права, включително и правилата за 

вътрешния трудов ред и правилата за здравословни и безопасни условия на труд. 

10. Да пазят грижливо имуществото, което им е поверено или с което са в досег при 

изпълнение на възложената им работа, както и да не разхищават материалите, енергията, 

паричните и други средства, които им се предоставят за изпълнение на трудовите 

задължения; 

11. Да бъдат лоялни към работодателя, като не злоупотребяват с неговото доверие и да 

не разпространяват поверителни за него сведения, както и да пазят доброто име на 

работодателя; 

12. Да спазват вътрешните правила на Центъра и да не пречат на другите работници и 

служители да изпълняват трудовите си задължения; 

13. Да съгласуват работата си с останалите членове на екипа и да им оказват помощ в 

съответствие с указанията на работодателя; 

14. Да уведомяват работодателя за наличие на несъвместимост с изпълняваната работа, 

когато по време на осъществяването ѝ възникне някое от основанията за недопустимост; 

15. Да представят на потенциалните потребители писмена информация, относно: 

социалните услуги, които се предоставят; квалификацията на персонала; условията и 

правилата за ползване на услугите и процедурата за подаване на жалби. 
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16. Да водят индивидуалната документация на всяко лице. След приемането на лицето, 

ползващо социалната услуга, се оформя лично досие, като се спазва конфиденциалността 

на информацията и защитата на личните данни. В срок до десет дни се изготвя 

индивидуална оценка и индивидуален план за работа на всеки потребител. 

Индивидуалната оценка (Приложение 2) се изготвя от екипа и се базира на следните 

критерии:  

- кратка история на лицето;  

- Базови умения за самообслужване;  

- Социално поведение;  

- Психомоторно развитие;  

- Емоционално развитие;  

- Образователно развитие;  

- Настоящо здравословно състояние на лицето.  

- Обективност и пълнота на оценката 

- Всеобхватност на анализа на потребностите на лицето 

- Включване на лицето във всеки етап на оценката 

Въз основа на направената оценка се разработва индивидуален план за работа, 

(Приложение 3), с формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати, в 

присъствието на потребителя. Индивидуалният план за работа на лицата съдържа:  

- Данни за потребителя – имена, лична карта, ЕГН, адрес, семейно положение;  

- Данни за близки /роднини/ на потребителя – имена, адрес, телефон;  

- Данни за личния лекар: имена, адрес на практика, телефон;  

- Дейности по задоволяване на ежедневните потребности;  

- С цел запазване на личното достойнство на потребителя и обективна преценка на 

действителната обстановка (динамика на процесите, рискове) е необходимо да се 

изслушва и зачита мнението му;  
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Индивидуалният план е адаптиран за всеки потребител. Осъществяването му изисква 

съобразяване с конкретните нужди на лицето, неговия личен ритъм и възможности. 

17. Да поддържат регистър на потребителите на Центъра, както и да изпълняват всички 

други задължения, които произтичат от нормативен акт, от колективен/индивидуален 

трудов договор и от характера на работата. 

 

Чл. 17. Работникът или служителят не е длъжен да изпълнява неправомерна заповед, 

издадена по установения ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение. 

 

Чл. 18. Работникът или служителят не може да прави изявления от името на Центъра, 

освен със съгласието на работодателя. 

 

Чл. 19. (1) От работниците и служителите се очаква да изглеждат по начин, подходящ за 

средата, в която работят. Необходимо е облеклото им да е съобразено с общоприетите 

норми за представителност. 

(2) Служителите носят отговорност за поведение, дискредитиращо работодателя пред 

обществото 

(3) Служител не следва да се замесва в криминални деяния и се стреми да избягва 

скандални ситуации, уронващи престижа на работодателя. 

(4) От служителите се очаква да проявават нетърпимост към поведение, уронващо 

престижа на работодателя от страна на други служители. 

(5) Служителите се отнасят с уважение, отзивчиво и внимателно, честно, открито и 

компетентно с клиентите и колегите си. Не провокират с поведението си конфликтни 

ситуации, а при възникването им се стремят да ги преустановят. 

(6) Работниците и служителите носят дисциплинарна и имуществена отговорност, която 

се осъществява по реда на глава девета и десета на Кодекса на труда.  

(7) Работниците и служителите имат следните отговорности: 

1. Материално-финансови: Служителят носи имуществена отговорност за поверената 

му техника и инвентар, в т.ч. техника и обзавеждане на работното място и в границите 

на работните помещения на Центъра. 
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2. По безопасност на труда и опазване здравето и работоспособността на другите: 

Служителят носи отговорност при неспазване утвърдените в Общинска администрация 

правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна 

безопасност. 

3. По опазване фирмена тайна и поверителност на информацията: 

- Служителят носи отговорност при разпространяване на информация от 

служебен характер в обем, по-голям от необходимия за изпълнението на 

поставените му задачи и/или при обстоятелства, без връзка с изпълнението на 

непосредствените му служебни задължения и възложени задачи; 

- Служителят носи отговорност за разпространяване на информация от служебен 

или личен характер, която би могла да накърни личното достойнство на 

ръководител или служител на общината; 

- Служителят носи отговорност при проявена нелоялност към работодателя, при 

злоупотреба с неговото доверие, при неопазване на неговото добро име;  

- Служителят носи отговорност при разпространение по какъвто и да е повод на 

поверителна информация, станала му известна при или по повод изпълнение на 

служебните му задължения и възложени задачи. 

4. По изпълнение на служебните си задължения и постигнатите резултати от трудовата 

дейност: Служителят носи отговорност за качеството на извършваната работа, за точното и 

навременно изпълнение на служебните си задължения и поставени задачи и за 

достоверността на представяните данни. 

5. По спазване на трудовото законодателство и установените вътрешни правила на 

трудова дисциплина: Служителят носи отговорност при неспазване нормите на трудовото 

законодателство на Република България и при неспазване на установените от работодателя 

вътрешни правила за трудова дисциплина. 

 

Чл. 20. Служителите се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помужду си. 

Недопустимо е възникването на конфликт между служители в присъствието на трети, 

външни лица. Лични противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а 

когато това е невъзможно, чрез висшестоящия орган. 

 

Чл. 21. Фактите и сведенията, представляващи служебна тайна са: 
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1. Служебната кореспонденция на общината работодател, както и на нейното 

ръководство.  

2. Всички данни отнасящи се до трансфер на материални средства на общината 

работодател, както и на нейното ръководство.  

3. Сведения за системите и организацията на сигурността и охраната на Общината 

работодател;  

4. Финансовите отчетни документи за дейността на Общината работодател, свързани с 

активите и пасивите, с изключение подлежащите на публикуване;  

5. Сведенията относно водени преговори, съдържанието на сключени договори с 

вътрешни и външни контрагенти, техния характер и условията по тях; 

6. Съдебни дела, преписки с прокуратурата и следствието; 

7. Конкурсни и тръжни документи; 

8. Поименните щатни разписания, личните данни на работниците и служителите и 

личните им трудови дела;      

9. Размера на трудовото възнаграждение;  

10. Имената на клиентите, доставчиците и дистрибуторите; търговските партньори; 

11. Разгласяването на работни материали, становища, финансови ревизии,проверки, 

проекти и документация, отнасящи се до финансовата дейност на Центъра;  

12. Данни относно организацията и техническото оборудване на всички отдели в 

общинска администрация, вкл. по сигурността и охраната;    

13. Постъпили в Центъра документи на други организации и фирми, които са 

определени от тях за служебна или фирмена тайна;      

14. Обобщени сведения за сградите и обектите на Центъра - скици, архитектурни, 

строителни, вентилационни и други планове, схема на компютърната мрежа;   

15. Всички данни, с разгласяването на които може да се увреди авторитета на Центъра 

и общината и да бъдат причинени имуществени вреди или пропуснати ползи; 

16. Други документи, определени със заповед на работодателя;   
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Чл. 22. (1) Работниците и служителите в Центъра са длъжни да не разгласяват факти и 

сведения, станали им известни при или по повод изпълнението на служебните им 

задължения. 

(2) Нарушението на предходната алинея представлява сериозно нарушение на трудовата 

дисциплина, като на виновните лица се налагат предвидените в Кодекса на труда и 

настоящия правилник за вътрешния трудов ред дисциплинарни наказания. 

 

Чл. 23. (1) Служителите не могат да разкриват информация, представляваща служебна 

тайна, както и да предоставят документи на Работодателя, да дават показания или да 

правят изявления относно работата или служебните си задължения пред лице, служител 

или медия, освен по определения законов ред. 

(2) Служителите, напуснали работа, не трябва да злоупотребяват с информация, която 

им е станала известна по повод или във връзка с длъжността, която са заемали. 

Работодателя ще използва всички законни средства срещу онези от тях, които са 

копирали или придобили по друг начин конфиденциална информация и са предприели 

действия за предоставянето ѝ на когото и да е. 

 

Чл. 24. (1) Имуществото, документите и данните на Работодателя могат за се използват 

от служителите само за изпълнение на служебните им задължения. От служителите се 

очаква да ги пазат и своевременно да информират за загубата или повреждането им.  

(2) Служителите не могат да изнасят имущество и документи на Работодателя извън 

мястото, където изпълняват служебните си задължения, освен с разрешение на 

ръководителя или когато това е необходимо за изпълнение на трудовите задължения. 

(3) Служителите нямат право да предостават достъп до служебно имущество и 

документи на Работодателя на външни лица; 

(4) Служителите трябва да правят възможното за гарантиране на сигурността и 

недопускане на неразрешено разкриване на защитена информация и/или данни от 

служебни компютри. 

 

Чл. 25. (1) Служителите не могат да извършват дейност, която би довела до появата на 

конфликт между личните интереси на служителя и служебните му задължения и 

отговорности. 
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(2) При осъществяването на дейност извън тази при Работодателя, служителят спазва 

задължението за конфиденциалност и не може да използва служебна информация, 

станала му известна във връзка с длъжността и работата му при Работодателя. 

(3) Осъществяването на друга дейност не бива да оказва негативно влияние върху 

работоспособността на служителя. 

       

Чл. 26. Работникът или служителят отговаря имуществено за вредата, която е причинил 

на работодателя по небрежност при или по повод изпълнението на трудовите си 

задължения. 

 

Чл. 27. Работното време в Центъра е в съответствие с нормативните изисквания на 

Кодекса на труда и Наредбата за работното време, почивките и отпуските.  

 

Чл. 28. (1) Работното време на работниците и служителите е с продължителност – до 8 

часа дневно. 

(2) Установеното за тях работното време е по изработен график. 

(3) Работата над редовното работно време в работни дни и работата в почивни и 

празнични дни се компенсира с увеличено възнаграждение за извънреден труд. 

 

Чл. 29. Работниците и служителите с не по-малко от 8 месеца трудов стаж имат право на 

основен платен годишен отпуск в размер 20 работни дни. 

 

Чл. 30. (1) Платеният годишен отпуск се ползва с писменото разрешение на Кмета на 

общината или упълномощено от него лице.   

(2) Работодателят има право да предостави платения годишен отпуск на работника или 

служителя и без негово съгласие по време на престой повече от 5 работни дни, при 

ползване на отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, 

когато работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си 

до края на календарната година, за която се полага. 

 

Чл. 31. (1) Когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работника 

или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на 
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платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползува 

допълнително по писмено съгласие между него и работодателя. 

(2) Извън случаите по предходната алинея отпускът на работника или служителя може 

да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

 

Чл. 32. (1) Работниците и служителите имат право на всички останали видове отпуски, 

предвидени в Кодекса на труда при условия и по ред, определени в него.  

 

Чл. 33. Отпускът се разрешава с писмена заповед, издадена от работодателя или от 

упълномощено от него лице. 

 

Чл. 34. (1) В случай на временна неработоспособност, работникът/служителят е длъжен 

незабавно да уведоми прекия си ръководител и да представи болничен лист. 

(2) Прекият ръководител трябва да бъде уведомяван своевременно във всички случаи, 

когато са налице обстоятелства, възпрепятстващи навременното явяване на работа или 

изпълнението на възложени служебни задължения, в случаите на ползване на болничен, 

както и във всички останали случаи на отсъствие от работното място, независимо от 

причината за това. 

 

Чл. 35. Виновното неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата 

дисциплина. Нарушителят се наказва с предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни 

наказания независимо от имуществената, административно-наказателната или 

наказателната отговорност, ако такава отговорност се предвижда. 

 

Чл. 36. Нарушения на трудовата дисциплина са: 

1. Закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или 

неуплътняване на работното време; 

2. Явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да 

изпълнява възложените му задачи; 

3. Неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните 

правила; 

4. Неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда; 

5.Неизпълнение на законните нареждания на работодателя; 
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6. Злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на Центъра, както и 

разпространяване на поверителни за него сведения (служебна тайна); 

7. Увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, енергия и 

други средства; 

8. Проява на дискриминация; 

9. Неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни 

актове, в този правилник или определени при възникването на трудовото 

правоотношение. 

 

Чл. 37. Дисциплинарните наказания са: 

     1.  забележка; 

     2.  предупреждение за уволнение; 

     3.  уволнение. 

 

Чл. 38. При определяне на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на 

нарушението, обстоятелствата, при които е извършено, както и поведението на 

работника или служителя. 

 

Чл. 39. Дисциплинарно уволнение може да се наложи при следните нарушения на 

трудовата дисциплина: 

     1.  три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен 

месец, всяко от които не по-малко от 1 час; 

     2.  неявяване на работа в течение на два последователни работни дни; 

     3.  системни нарушения на трудовата дисциплина; 

     4.  злоупотреба с доверието на работодателя или разгласяване на факти и сведения, 

станали известни при или по повод изпълнението на служебни  задължения и 

представляващи служебна тайна; 

     5.  ощетяване на клиенти чрез измама в цената, качеството на услугата; 

     6.  участие в хазартни или други игри чрез телекомуникационни средства на Центъра 

(възстановяват се направените разходи в пълен размер); 
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     7.  провеждане на лични телефонни разговори с други населени места, чужбина и с 

мобилни телефони чрез телекомуникационни средства на Центъра, направените разходи 

се възстановяват в пълен размер.   

 

Чл. 40. Дисциплинарните наказания се налагат от работодателя или от определено от 

него лице по предложение на прекия ръководител на провинилото се лице. 

 

Чл. 41. (1) Работодателят или непосредственият ръководител може да отстрани временно 

от работа работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да 

изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго 

силно упойващо средство. 

     (2) Отстраняването продължава, докато работникът или служителят възстанови 

годността си да изпълнява определената му работа. 

     (3) През времето, докато трае отстраняването, работникът или служителят не 

получава трудово възнаграждение. 

 

Чл. 42. Служителят получава твърдо трудово възнаграждение на месечна база, като 

възнаграждението за същия месец може да бъде разделено на авансово и окончателно. 
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА НА ЦЕНТЪР ЗА 

ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА В НУЖДА В 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД (1 СОЦИАЛЕН РАБОТНИК, 1 

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, 1 ДОМАКИН) 
 

Всеки член на персонала в Центъра за временно настаняване се назначава на базата на 

писмена процедура за набиране и подбор. 

Подборът на персонала, вкл. помощния, се извършва на базата на изискванията и 

критериите, заложени в длъжностните характеристики. 

Подборът на персонал се извършва преди стартиране работата на Центъра за временно 

настаняване. Препоръчително е изборът на персонал на Центъра за временно 

настаняване да приключи минимум един месец по-рано преди подготовката и 

настаняването на потребителите. 

Видът образование и квалификация при подбор и ангажиране на персонал за Центъра за 

временно настаняване са определящи за техния избор. 

Набирането на персонала се основава на писмена процедура, която включва критериите 

за подбор и неговите етапи. Набирането на персонала може да се осъществява чрез:  

- Бюрата по труда;  

- Публикуване на обява в местните средства за масова информация, интернет, 

информационните табла на Община Крумовград, други Центрове, НПО и 

институции  

- Препращане и препоръки от партньори в социалната сфера  

 

Подборът се извършва от създадена за целта комисия. Кметът на общината определя 

членовете на комисията. Комисията осъществява подбора на персонала на няколко етапа:  

- подбор по документи; 

- интервю;  

- допълнителна среща /при необходимост/ за уточняване на възникнали въпроси и 

окончателно взимане на решение.  
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Комисията взима своите решения за одобрените кандидати, като дава равни 

възможности на всички, без ограничение на пол, вероизповедание, етническа 

принадлежност, семейно положение, възраст, сексуална ориентация и др.  

Подаване на заявления от кандидатите за  персонал, който да предоставя интегрирани 

здравно-социални услуги. 

Специалистите, които желаят да бъдат наети подават Заявлениe (Приложение № 4) в 

определен от Ръководителя срок.  В случай, че не са постъпили достатъчно заявления, 

срокът за прием може да бъде удължен. 

При приемане на заявлението Комисията за подбор проверява дали са попълнени всички 

реквизити и приложени посочените в Заявлението документи. При липсващи документи 

или документи с некоректно съдържание, кандидатът се уведомява за крайния срок, в 

който да набави и представи необходимите документи. 

Провеждане на интервю за подбор на  персонал на центъра за временно настаняване 

“ACCESS FOR ALL” – Крумовград. 

Комисията провежда интервю с кандидатите, представили коректни документи, 

едновременно с подаването им. 

 В хода на интервюто кандидатите се информират за ангажиментите и основните им 

задължения, които са съобразени със заложените по проекта дейности за подкрепа. 

Решенията си комисията описва в протокол (Приложение 5) и предлага за одобрение на 

Кмета на общината.  

 

Одобрените кандидати се назначават на работа, съгласно разпоредбите на Кодекса на 

труда. 

 

В общинска администрация се изготвя и поддържа лично досие за всеки назначен член 

на персонала. Досието съдържа: 

- заявлението за постъпване на работа; (Приложение №4);  

- автобиография;  

- копия от дипломи за завършена образователна степен, квалификационни курсове 

и др.;  

- карта за предварителен медицински преглед;  

- здравна книжка;  

- длъжностна характеристика.  
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ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПЕРСОНАЛА НА 

ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА В 

НУЖДА В ОБЩИНА КРУМОВГРАД (1 СОЦИАЛЕН 

РАБОТНИК, 1 МЕДИЦИНСКА СЕСТРА, 1 ДОМАКИН) 
 

Настоящите длъжностните характеристики са разработени по проектa на община 

Крумовград „Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез 

подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL), 

финансиран по Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-

2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017., във връзка с работата на ЦЕНТЪР ЗА 

ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ „ACCESS FOR ALL” – ОБЩИНА КРУМОВГРАД. 

 

1. Длъжностна характеристика за длъжности: „социален работник-личен 

асистент“, „социален работник-социален асистент“, „социален работник-домашен 

помощник“ в Център за временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община 

Крумовград“ 

Утвърдена от : ………………..   

Себихан Мехмед 

Кмет на Община Крумовград                       

 

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Длъжност: социален работник-личен асистент, социален работник-социален 

асистент, социален работник-домашен помощник в Център за временно настаняване 

„ACCESS FOR ALL” – община Крумовград 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  
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Място на работа: В Центъра за временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община 

Крумовград 

Код по НКПД:     

Подчиненост:       Кмет на община 

 Директор „Образование и социални дейности” 

                               

ІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

1. Разработва индивидуалния план  на потребителя на ползване на услугата. 

2. Отговаря за правилното и своевременно водене на отчетността и съхраняване 

на цялата документация по случаите, съгласно изискванията за на Правилника 

на Центъра; 

3. Съдейства за осигуряване достъп до ресурсите, услугите и възможностите, 

които се предлагат от Центъра 

4. Уведомява ползвателите на Центъра за техните рискове, права, възможности и 

задължения свързани със социалната дейност, която се извършва за тях; 

5. Участва в организираните форуми по проекта. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА   

1. Носи отговорност за коректното и точно предоставяне на социалната услуга; 

2. Носи отговорност за опазване личните данни, лична информация станала му 

известна при изпълнение на служебните задължения; 

3. Носи отговорност за опазване на имуществото на потребителя; 

4. Носи отговорност за предприетите мерки съгласно инструкциите, които е 

получил при възникване на инцидент, бедствие, или рязко влошаване на 

здравето на потребителя. 

5. Носи отговорност за самостоятелно взетите решение по отношение на 

изпълняването на длъжностните задължения; 
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IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА 

1. Знания за основни  грижи към възрастни хора, хора с увреждания; 

2. Умения за оказване на помощ и грижа на  възрастни със затруднения в 

самообслужването, придвижването и комуникацията. 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността: основно, средно 

образование. 

2. Професионален опит – не е необходим. Опит в сферата грижа за възрастни и 

деца с увреждания ще бъде смятан за предимство. 

3. Личностни качества – умения за общуване, съпричастност, съчувствие, 

търпение, отговорност, коректност, спазване на конфиденциалност, 

 

Съгласувал:………………………….подпис 

…………………………………. 

Ръководител проект                                      

 

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр:                             

Дата:....................2018 г.             ....................................................................... име/подпис 

 

 

2. Длъжностна характеристика за длъжност: медицински специалист в център за 

временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община Крумовград 

Утвърдена от : ………………..   

Себихан Мехмед 



                          
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” 

Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално 

предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017 
 

Настоящият документ е създаден в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион 

чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата 

за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Община 
Крумовград и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат“ 

Кмет на Община Крумовград                       

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Длъжност: медицински специалист в Център за временно настаняване „ACCESS FOR 

ALL” – община Крумовград 

 

 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Място на работа: В Центъра за временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община 

Крумовград 

Код по НКПД:     

Подчиненост:       Кмет на община 

 Директор „Образование и социални дейности” 

                               

ІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

1.Характеристика на работата: 

Медицинският специалист предоставя здравни услуги Център за временно 

настаняване „ACCESS FOR ALL” – община Крумовград  

2. Основни задължения: 

1. Предоставяне на съвети за хигиена и хранене;  

2. Консултиране за хигиена и предпазване от развитието на декубитуси при 

рискови за това пациенти;  

3. Измерване на витални показатели (кръвно налягане, пулс, телесна 

температура); 

4. Други допустими дейности, съгласно Наредба 1 от 2011 г.. 

3. Допълнителни задължения: 

5. Изготвя Справка за предоставени здравни услуги. 



                          
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” 

Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално 

предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017 
 

Настоящият документ е създаден в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион 

чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата 

за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Община 
Крумовград и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат“ 

 

III. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА 

При изпълнение на задълженията си носи отговорност за: 

1. Качеството на обслужване на потребителите; 

2. Спазване поверителност на личните данни и информацията; 

3. Спазване правилата за добра медицинска практика. 

 

IV. ПОДЧИНЕНОСТ, ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

1. Йерархически 

В ежедневната работа е подчинен на Кмета на общината/или упълномощено от него 

лице. 

2.Функционални 

а) в ежедневната работа е във връзка и взаимоотношение с администратора по проекта 

или определено от него лице; 

б) контактува с личните лекари на потребителите при спазване на установените 

правила; 

в) контактува с близки на потребителя, при необходимост. 

3. Отчетност 

- отчита се пред работодателя. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛОВИЯТА НА ТРУД 

1. Задължения във връзка с правилата за здравословни и безопасни условия на 

труд. 

Медицинският специалист е длъжен да спазва утвърдените правила за здравословни 

и безопасни условия на труд. 

2. Задължения във връзка с предоставяне на услугата. 

Медицинският специалист е длъжен да спазва разпоредбите на Раздел 2 или Раздел 4 

от Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. за професионалните дейности, които 

медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и 

здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. 

 

VI. ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА 



                          
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” 

Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално 

предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017 
 

Настоящият документ е създаден в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион 

чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата 

за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Община 
Крумовград и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат“ 

Зачита личното достойнство и правата на потребителите. При изпълнение на своите 

задължения не разпространява информация от личен характер, която би могла да 

накърни личното достойнство на потребителите, членовете на екипа за управление на 

проекта на общинско ниво , работник или служител в общината. Медицинският 

специалист е длъжен да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с 

неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да пази 

доброто име на общината. 

 

 

VII. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Диплома за базово медицинско образование   

2. Други изисквания за длъжността: професионален медицински опит минимум 1 

година  

3. Личностни качества: дискретност,  инициативност, комуникативност, лоялност. 

 

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от 

работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от 

нормативни или структурни промени. 

 

Съгласувал:………………………….подпис 

…………………………………. 

Ръководител проект                                      

 

 

Запознат съм с (имам екземпляр от) длъжностната характеристика: 

 

Дата:....................2018 г. 

 

Медицински специалист:  

име.............................................................. 

 

подпис ...................................................... 

 

3. Длъжностна характеристика за длъжност: Домакин в Център за временно 

настаняване „ACCESS FOR ALL” – община Крумовград 



                          
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” 

Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално 

предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017 
 

Настоящият документ е създаден в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион 

чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата 

за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Община 
Крумовград и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат“ 

Утвърдена от : ………………..   

Себихан Мехмед 

Кмет на Община Крумовград                       

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Длъжност: Домакин в Център за временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община 

Крумовград 

І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Място на работа: В Центъра за временно настаняване „ACCESS FOR ALL” – община 

Крумовград 

Код по НКПД:     

Подчиненост:      Кмет на община 

 Директор „Образование и социални дейности” 

                               

ІІ. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

1. Организира снабдяването, съхраняването и отпускането на стоки и 

материали, инвентар, обзавеждане, работни облекла и канцеларски 

принадлежности. 

2. Води картотека на постъпилите материали, инвентар, обзавеждане, работно 

облекло, канцеларски материали 

3. Отчита месечно разхода на материали, които не са дълготрайни материални 

активи. 

4. Контролира качеството на доставените материални ценности, организира 

товаро-разтоварните и преносните работи и оформя съпровождащата 

документация.  

5. Прави предложения за бракуване на ненужни материали, както и за 

продажбата на излишните. 

6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 



                          
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” 

Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално 

предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017 
 

Настоящият документ е създаден в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион 

чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата 

за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Община 
Крумовград и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат“ 

1. Длъжността е пряко подчинена на Кмета или упълномощено от него лице 

2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки, и 

взаимоотношения с всички работници и служители и финансово-счетоводния 

отдел на община Крумовград. 

3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от други предприятия и 

организации по линия на осигуряване на необходимите стоки и материали. 

 

ІV. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТТА   

1. Отговаря за правилното съхраняване на стоките и материалите. 

2. Носи материална отговорност за констатирани липси на стоки и материали. 

 

V. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЛЪЖНОСТТА 

1. Трябва да познава: 

2. нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с получаването, 

заприходяването и отпускането на стоки и материали; 

3. реда и изискванията за съхраняване на различните стоки и материали; 

4. нормативните изисквания за първичната счетоводна отчетност; 

 

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА 

1. Образование: средно. 

2. Друга квалификация: работа с компютър. 

3. Професионален опит: не се изисква 

 

Съгласувал:………………………….подпис 

…………………………………. 

Ръководител проект                                      

Запознат съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр:                             

Дата:....................2018 г.            ........................................................................... име/подпис 



                          
Програма за сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020” 

Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион чрез подкрепа за заетост и развитие на социално 

предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) 

Договор № В2.9c.10/31.08.2017 
 

Настоящият документ е създаден в рамките на Проект: “Интегриран подход за социално включване в българо-гръцкия регион 

чрез подкрепа за заетост и развитие на социално предприемачество“, (ACCESS FOR ALL) финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор № В2.9c.10/31.08.2017,. Проектът е 

съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в Програмата 

за сътрудничество Interreg V-A "Гърция-България 2014-2020". Съдържанието на документа е изцяло отговорност на Община 
Крумовград и по никакъв начин не може да бъде възприето, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, 

Управляващия орган и Съвместния секретариат“ 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА БЕНЕФИЦИЕНТИ НА 

ЦЕНТЪРА, СЪОБРАЗЕНИ С НАЦИОНАЛНОТО 

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА БЪЛГАРИЯ 
Приемането в Центъра  се извършва всеки работен ден, в рамките на законоустановеното 

работно време – от 09:00 до 17:00 часа. Капацитетът е за 21 души. За граждани без 

документ за самоличност, доведени по спешност от служебни лица на МВР, МБАЛ, 

социални работници и неправителствени организации се прави служебна справка с 

органите на МВР и се попълва „ПРИЕМЕН ПРОТОКОЛ”. Документите за настаняване 

на лицето се окомплектоват в първия работен ден след това.  

 

За настаняване в Центъра задължително се представят следните документи:  

- Заявление до Кмета на Община Крумовград; (Приложение 1);  

- Документ за самоличност – ако е наличен;  

- Здравноосигурителна книжка - ако е налична;  

- Здравен Картон – ако е наличен;  

- ЕР на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК - ако е налично;  

- Декларация за доходи и имуществено състояние; 

- Декларация за съгласие за обработка на лични данни;  

При необходимост Кметът на общината има право да изисква и други документи. 

При стартиране на дейността на Центъра Кметът на общината сформира Комисия, която 

да разглежда постъпили документи от страна на нуждаещи се от настаняване в Центъра 

лица. При постъпване на заявление с придружаващите го документи, комисията изготвя 

аргументирано решение за или против настаняването на съответното лице и го представя 

за одобрение на Кмета на общината.  

Настаняването в Дома се извършва въз основа на заповед на Кмета на общината и след 

сключване на договор за минимален престой от 3 месеца в Центъра (Приложение № 6).  

Настанените лица трябва да могат сами да се обслужват в ежедневните си нужди и да са 

способни осъзнато да носят отговорност за действията си. По проекта се доставят 

хранителни продукти. С наличните продукти и оборудването, закупено по проекта, 

ползвателите на услугите на Центъра приготвят храната си.  

Центърът е алтернативна форма на грижи с комплекс от социални услуги, чието качество 

предоставя възможност за насърчаване реинтегрирането на бездомните граждани, както 
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и настаняването им в други социални институции предоставящи не временни, а 

дългосрочни социални услуги.  

Със съдействието на медицинска сестра и социален работник настанените граждани 

могат да си изберат личен лекар и да се регистрират в БТ, ако не са го направили. 

Получават съдействие за да си подготвят документи необходими за явяване пред ТЕЛК 

и пенсиониране, издаване на лична карта и окомплектоването на друга документация 

свързана с държавните и общински институции, както и осъществяването на контакти с 

неправителствени организации. Потребителите в Приюта се допускат в сградата срещу 

пропуск. Външни лица не се допускат в сградата. 
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ПЛАН ЗА КОНКРЕТНИ УСЛУГИ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ 

ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НА ЦЕНТЪР 

ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА В НУЖДА В 

ОБЩИНА КРУМОВГРАД 
 

Центърът предоставя социални услуги на бездомни лица над 18 годишна възраст и 

семейства, имащи постоянен адрес в област Кърджали, насочени към задоволяване на 

ежедневните им потребности. Съгласно нормативната уредба тя може да бъде ползвана 

не повече от 3 месеца в рамките на една календарна година. Центърът за временно 

настаняване има за цел да предоставя близка до семейната грижа за лица, временно или 

трайно лишени от дом. 

 

Основните дейности в центъра целят ограничаването на социалната изолация, в която се 

намират лицата-потребители в Центъра. Дейностите са насочени към създаване на 

условия за социални контакти, битово и трудово устройване чрез: 

- Осигуряване на оборудвано легло в спалното помещение в сградата; 

- Изготвяне на индивидуален план, след оценка на нуждите на всяко настанено 

лице; 

- Организиране на индивидуални или групови консултации на тема социално 

предприемачество; 

- Съдействие при издаване на документи за самоличност; 

- Съдействие за получаване на доболнична, неотложна или спешна медицинска и 

стоматологична помощ; 

- Съдействие за подготовка и подаване на документи пред НОИ за отпускане на 

пенсия/парични обезщетения за безработица(ако е приложимо);  

- Насочване и съдействие при подготовка на набора от документи необходими за 

явяване пред ТЕЛК/НЕЛК;  

- Съдействие при подготовка на набора от документи необходими за постъпване в 

специализирана институция, подходяща за здравословното състояние на 

съответния потребител /при необходимост/;  

- Съдействие при намиране на работа и/или при регистрация в дирекция „Бюро по 

труда”; 

- Обучения за умение за спазване на личната хигиена и поддържане на личното 

пространство;  
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- Обучения за развитие на умения и получаване на информация за 

предприемачество 

- Придружаване на потребителя до различни институции, свързани със защита на 

неговите права;  

- Социална рехабилитация – създаване на умения за водене на самостоятелен начин 

на живот; 

 

В  таблицата по-долу е представен времевият график на план за конкретни услуги, които 

ще бъдат предоставени на бенефициентите на център за временно настаняване на хора в 

нужда в община Крумовград. 
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Наименование на вида услуга Окт.18 Ное.18 Дек.18 Ян.19 Фев.19 Мар.19 Апр.19 Май.19 Юни.19 Юли.19 Авг.19 Сеп.19 Окт.19 Ное.19 

Осигуряване на оборудвано легло в спалното 

помещение в сградата 

              

Изготвяне на индивидуален план, след оценка на 

нуждите на всяко настанено лице, в който се 

формулират целите, които трябва да бъдат 

постигнати 

              

Организиране на индивидуални или групови 

консултации на тема социално предприемачество 

              

Съдействие при издаване на документи за 

самоличност 

              

Съдействие за получаване на доболнична, 

неотложна или спешна медицинска и 

стоматологична помощ 

              

Съдействие за подготовка и подаване на 

документи пред НОИ за отпускане на 

пенсия/парични обезщетения за безработица(ако 

е приложимо) 

              

Насочване и съдействие при подготовка на 

набора от документи необходими за явяване пред 

ТЕЛК/НЕЛК 
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Съдействие при подготовка на набора от 

документи необходими за постъпване в 

специализирана институция, подходяща за 

здравословното състояние на съответния 

потребител /при необходимост/ 

              

Съдействие при намиране на работа и/или при 

регистрация в дирекция „Бюро по труда” 

              

Обучения за умение за спазване на личната 

хигиена и поддържане на личното пространство 

              

Обучения за развитие на умения и получаване на 

информация за предприемачество 

              

Придружаване на потребителя до различни 

институции, свързани със защита на неговите 

права 

              

Социална рехабилитация – създаване на умения 

за водене на самостоятелен начин на живот 

              

 

 


