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ОБЯВЛЕНИЕ 
 

Във връзка с изпълнение на Споразумение към Aдминистративен договор №BG05М9ОР001-

2.040-0025-С01 от 17.06.2019г. за проект „Създаване на нова здравно-социална услуга 

„Патронажна грижа” към Община Брезник“ по процедура BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“  на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 година, за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците и 

превенция срещу разпространението на COVID-19 на нуждаещи се лица,  

 

Община Брезник обявява прием на кандидат-потребители за дейности, насочени към 

възрастни хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, към хора с увреждания 

и възрастни в риск, като по този начин се защитава обществения интерес и се отговаря на нуждите на 

населението от превенция разпространението на COVID-19.  

Услугите ще се осъществяват по механизми, недопускащи застрашаване на потребителите. 

 

Създаване на механизъм за интегрирани почасови услуги на потребителите, 

изпаднали в изолация и невъзможност за снабдяване на хранителни продукти, 

лекарства и други от първа необходимост.  

 

Целеви групи по проекта: 

– Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

– Хора с увреждания; 

– Възрастни в риск: 

– Лице в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене на 

независим и самостоятелен живот; 

– Лице или член на семейството, поставено под карантина във връзка с COVIT – 19; 

– Самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами. 

 

Срок за предоставяне на услугите: - 9 месеца, до 31.12.2020 г. и ще се изпълнява на територията 

на община Брезник. 



Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа  
на Европейския социален фонд 

                                                                    ОБЩИНА БРЕЗНИК                                               

Проект: BG05M9OP001-2.040-0025 

„Създаване на нова здравно-социална услуга „Патронажна грижа” към Община Брезник” 

 

 

2

 

Прием на заявка за услугите на телефон: 0885823503 или 07751-2514 

 

Лицата, които желаят да бъдат включени, подават заявка на указания телефон за ползване на услуги 

по проекта и подават заявление-декларация на адрес: Община Брезник, гр.Брезник, ул. „Елена 

Георгиева“№16. 

 

Изисквания при приема на Заявление-декларацията: 

– При подаване на Заявление-декларацията кандидат–потребителя или неговия законен 

представител, декларира, че: 

– Посочените в Заявление-декларацията обстоятелства отговарят на фактическата обстановка. 

– Не ползва същите услуги по програми, финансирани от други източници. 

– Съгласен е данните му да бъдат предоставени на длъжностните лица в Общината. 

 

Кандидатите за потребители е необходимо да представят следните документи: 

Заявление-декларацията по образец /Приложение/ 

 

Към заявлението се прилагат следните документи: 

– документ за самоличност (за справка);  

– експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие); 

– медицински протокол на ЛКК (копие); 

– други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); 

– други документи. 

 

За информация: тел. 0896890557; 

Лице за контакти: Гинка Мирчева 


