
  

 

Община Неделино 
Проект " Патронажна грижа + в община Неделино " 

Договор № BG05M9OP001-6.002-0082 

Процедура „BG05M9OP001-6.002 - ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ 
 

 

                                                                                           Утвърдил :……/п/……….. 

                                                                      Боян Кехайов 

                                                                                           Кмет на Община Неделино 

 

П Р О Т О К О Л №1 

            От дейността на комисията, назначена със Заповед № 214/28.04.2021 г. на Кмета 

на община Неделино за оценка и подбор на потребители по договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Проект „Патронажна грижа + в Община Неделино“с 

Административен Договор №BG05M90P001-6.002-0082-С01,финансиран от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

          Днес 28.04.2021г.от 10.00 часа в гр.Неделино, в административна сграда на 

община Неделино, етаж4, стая№402, се събра комисия в следния състав: 

Председател:  

Захаринка Младенова Петрова -Директор на дирекция „ФСД,ФСД ,Б,ЧР,МДТ и 

АОП,той и гл.счетоводител 

Членове: 

1. Лазар Младенов Бабачев –Ръководител на проекта 

2. Марияна Васкова Дуганова- Технически сътрудник 

3. Ана Райчева Дюлева-Счетоводител на проекта 

 

           На основание Заповед №214/28.04.2021 г. на Кмета на община Неделино  и 

съгласно списък на постъпили Заявления от лица, които са заявили от необходимост да 

бъдат включени като потребители на услугата по  Проект „Патронажна грижа + в 

Община Неделино“с Административен Договор №BG05M90P001-6.002-0082-С01. 

           Комисията предлага на Кмета на община Неделино от списъка да бъдат 

включени лицата, които попадат в целевата група или това са:възрастни хора над 65 

години в невъзможност за самообслужване и други в неравностойно положение като 

потребители на услугата по проекта „Патронажна грижа + в Община Неделино“ с 

Административен Договор №BG05M90P001-6.002-0082, беше съставен списък на 

лицата заявили необходимостта от услугата. 

           Потребителите ще бъдат уведомени по телефон и по местоживеене, че ще им 

бъде предоставена услугата, считано от  10.05.2021г.до изтичане на срока на проекта, от 

домашни помощници , психолог и медицински специалист, които са назначени на 

трудов договор по проекта. 

            Комисията приключи своята работа в 11.30 часа.Протокола съдържа две 

страници и 1 брой Списък на одобрените потребители. 

 

Комисия: 

Председател:……………/п/…………../  Захаринка Младенова Петрова/ 

Членове: 1………………/п/…………./Лазар Младенов Бабачев/ 

                 2……………  /п/…………/ Марияна Васкова Дуганова/ 

                 3……………./п/…………/Ана Райчева Дюлева/  

 

 


