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ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

ОБЯВА 

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  В ПРОЕКТ НА 

Оперативна програма: Развитие на човешките ресурси 

Приоритетни оси: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 

Наименование на процедура:“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 

Компонент 3” 

Код на процедура  : BG05M9OP001-2.101 BG05M9OP001-2.101  

Наименование на проекта: 

"Подай  надежда" - патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Неделино 

От 27.05.2020г до  29.05.2020г в  на община Неделино  ет. 1 Деловодство ,ще се приемат 

Заявления за кандидати за потребители  на услугата ,,Патронажна грижа“;  куриери и диспечер  

по проект „ Подай надежда" - патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 

община Неделино. 

  Кандидати за ползване на услугата  потребител  на услугата в домашна среда могат да 

бъдат: 

 възрастни хора и лица с увреждания, които в период на кризисни ситуации изпитват 

затруднения в придвижването и имат ограничени възможности за снабдяването със 

стоки от първа необходимост и медикаменти, заплащане на битови сметки. 

 лица в карантинен период  от COVID-19 

Кандидатите за потребители подават в община Неделино заявление по образец  

придружено от следните документи:(заявленията от потребители от населените места 

извън общинския център гр.Неделино,  могат да подават  заявленията  чрез  кметове на 

с.Средец и кметски наместници на  населените  места където живеят.) 



 Документ за самоличност-копие , 

 Документ за самоличност на законен представител-родител, настойник,попечител (за 

справка) 

 Експертно решение на ТЕЛК(копие),протокол ЛКК,актуална епикриза  -ако притежава 

такива документи  

 Удостоверение за настойничество попечителство 

 Други документи 

За кандидати за Куриери и Диспечер могат да кандидатстват: 

 Безработни лица  

 Неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно 

пенсиониране в трудоспособна възраст) 

Кандидатите за потребители подават в община Неделино заявление по образец  

придружено от следните документи: 

 Документ за самоличност-копие  

 Документ за придобита образователна степен 

 Пенсионно разпореждане(само за кандидати,който  са придобили право на 

професионална пенсия за ранно пенсиониране в трудоспособна възраст) 

 

 

За допълнителна информация : 

 

Отдел,,Планиране и разработване на проекти „, в сградата на община 

Неделино,етаж 3,стая 305 

 

 


