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Изх. № 6101-25-34/29.10.2019г.                       

                                                            

ОБЯВЛЕНИЕ 
 

 Община Бяла Слатина в качеството си на бенефициент по проект „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания  в община Бяла Слатина“ с Административен договор 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.040-0110-C01 от 

03.07.2019 г. по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включване“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, уведомява всички 

заинтересовани лица, че стартира прием на документи от кандидат-потребители, желаещи да 

ползват почасови интегрирани здравно-социални услуги и психологическа подкрепа и 

консултиране.  

 Потребители, които желаят да ползват мобилни интегрирани почасови здравно–

социални услуги в домашна среда - патронажна грижа могат да бъдат:  

 Възрастни хора над 65 годишна възраст (навършили 66 години), с ограничения или 

невъзможност за самообслужване;  

 Хора с увреждания и техните семейства (вкл. лица с валидно експертно решение на 

трудово-експертна лекарска комисия; лица с хронични заболявания, нуждаещи се от 

продължително наблюдение и здравни грижи; лица след оперативна интервенция и 

след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи и 

техните семейства).  

     Видът на услугите, които ще бъдат предоставяни на потребителите, ще бъде 

конкретизиран след извършване на оценка на потребностите, която ще се извърши в 

съответствие с „Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни 

хора и хора с увреждания“ разработена от Министерството на здравеопазването и при спазване 

на правилата описани в разработената от ЕОУП процедура за подбор на потребители. 

Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите по проекта ще се 

извършват в дома им от външни специалисти, наети по проекта.  

      За здравно - социалните услуги по проекта не се заплаща потребителска такса. 

Продължителността на предоставяне на услугите е 12 месеца, като стартирането на 

предоставяне на самите услуги е 01.12.2019 г. 

 Кандидат-потребителите подават следните необходими документи: 

1. Заявление от кандидата (по образец) – Приложение № 1; 

2. Документ за самоличност (за справка); 

3. Копие на експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, протокол от ЛКК; 

4. Копие на епикриза и/или други медицински документи, удостоверяващи 

здравословното състояние на кандидата, копие на здравна книжка с подробно 

попълнени данни на личния лекар и актуален телефонен номер. 

5. Декларация по образец, че към момента на кандидатстването кандидат-потребителя 

не ползва социална услуга по други национални програми или програми 

финансирани от други източници - Приложение № 2; 

6. Декларация по образец за съгласие за работа с лични данни - Приложение № 3; 
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7. Декларация за информирано съгласие  Приложение № 4 /Приложение 1 към 

Методиката за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни хора 

и хора с увреждания/. 

8. Други документи доказващи, че лицето е с ограничения или невъзможност за 

самообслужване-при необходимост. 

 

 Всички документи по образец могат да бъдат получени и подадени в Център за 

информация и услуги на Община Бяла Слатина -  гр. Бяла Слатина, ул. „Кл.Охридски” № 68 – 

партер и в стая № 302, ет. 3, или изтеглени от официалния сайт на Общината – www.byala-

slatina.com.  

 

 Краен срок за първоначален прием за подаване на заявленията  – 15.11.2019 г.  

 Комисията изготвя списък с одобрени и чакащи потребители, като с одобрените 

потребители се сключват договори за ползване на услугите по проекта, изготвя се план за 

здравни грижи и план за социални дейности за всеки потребител, срокове за изпълнение на 

дейностите и за актуализиране на плановете и график на посещение. 

 

 За повече информация: 

 г-жа Бисерка Бурдиняшка – ръководител на проекта на тел. 0899166079; 

 г-жа Деница Василева - координатор по проекта на тел. 0893326466. 

 

 

 

 

инж. ТИХОМИР ТРИФОНОВ  

Вр.ИД Кмет на Община Бяла Слатина 

съгласно Решение №959/26.09.2019г. на ОбС Бяла Слатина 
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