
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г. ,съфинансирана от 

 Европейския социален фонд на Европейския съюз 
процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа +-Компонент 2”, 

договор BG05M9OP001-6.004-0075-C01“Патронажна грижа + в община Кочериново” 

                                                                         

ОБЯВА 
  

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО, в качеството си на конкретен бенефициент по проект 

“Патронажна грижа + в община Кочериново”, одобрен за финансиране съгласно Договор за 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0080-C01 от 06.04.2021г. и сключено 

Допълнително споразумение № 1 с регистрационен номер в ИСУН BG05M9OP001-6.004-0075-

C01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,  процедура № 

BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейски съюз и във връзка с изпълнението на същия, 

 

 

ОБЯВЯВА  
 

ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТ С РЕГ. НОМЕР № BG05M9OP001-

6.004-0075  

 

 Начин на провеждане на подбора: 

1. Подбор по документи; 

2. Социална оценка на индивидуалните потребности на кандидат – потребителите; 

 

 

1. Допустими целеви групи по Направление 1: Дейност „Патронажна грижа“ 

- Лица с трайни увреждания; 

- Възрастни лица в невъзможност от самообслужване; 

- Лице над 54 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

- Лице, поставено под карантина във връзка с COVID-19; 

- Лице от рисковите групи от заразяване с COVID – 19; 

- Други уязвими лица 

 

2. Необходими документи за участие 

- Заявление от кандидата или от негов законен представител  (по образец)  

- Документ за самоличност (за справка);  

- Медицински документи,  удостоверяващи здравословното състояние  на кандидата 

/ Експертно решение на ТЕЛК, протокол на ЛКК и др. медицински документи-при 

наличие/  



Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г. ,съфинансирана от 

 Европейския социален фонд на Европейския съюз 
процедура BG05M9OP001-6.004 “Патронажна грижа +-Компонент 2”, 
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 Експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК/ е задължителен документ за хора 

ненавършили 54 годишна възраст. 

Документите за участие в подбора можете да получите от деловодството или да изтеглите 

от сайта на Община Кочериново http://www.ob-kocherinovo.bg/. 

3. На кандидат – потребителите  ще бъдат предоставяни следните  услуги: 

3.1.  Измерване на кръвно налягане, осигуряване помощ в процеса на закупуване, съхранение, 

разпределение и прием на лекарствата в дома, съдействие при настаняване в болница, помощ 

при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим, смяна на превръзки, оказване на 

помощ на ползвателя при вземане на лекарства и др; 

 3.2. Поддържане на личната хигиена на потребителите;поддържане на хигиената на дома; при 

необходимост приготвяне храната на потребителя; придружаване при разходка, посещение при 

лекар; доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. 

лекарства (закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, 

различни от тези по настоящата операция). 

 Патронажната грижа се предоставя в дома на потребителя от мобилен екип 

специалисти включващ: домашен помощник и медицинска сестра в рамките на до 2 часа 

дневно с продължителност и честота, посочени в картата  за „Социална оценка на 

индивидуалните потребности на кандидат – потребителите”. 

 Патронажната грижа ще се предоставя за срок до 07.11.2022г. 

            

4. Място и срок за подаване на документите: 

Кандидат – потребителите подават заявлението и приложените документи лично или чрез 

пълномощник, с нотариално заверено пълномощно (в случай на упълномощаване) в 

деловодството на Общинска администрация, град Кочериново, пл. „Трети март” № 1,  в периода 

от  13 юни 2022г. (понеделник) до 21 юни 2022 г. (вторник) включително. 

Допустимо е да се подават сигнали за лица, които са под карантина или са в затруднение да 

подадат заявленията си. 

 

5. Разглеждане и подбор на постъпилите документи. 

5.1 Разглеждане на постъпилите заявления – 22.06.2022г. 10.00 часа. 

5.2 Подбор на постъпилите документи и изготвяне на социална оценка на 

потребителите - Комисия, назначена от Кмета на общината извършва преглед и подбор 

на  постъпилите заявления и придружаващите ги документи в деловодството на община 

Кочериново и извършва социална оценка на потребителите. Комисията изготвя протокол 

и списък на допуснатите и недопуснати  кандидати.  

  Информацията се публикува  на сайта на Община Кочериново и на видни и достъпни 

места в сградата на общината.  

 

 
Обявата се публикува  на сайта на Община Кочериново и на видни и достъпни места в 

общината. 

       За повече информация и запитвания: Гергана Нешева – мл. спец.  „Европроекти“ и 

координатор по проекта. Телефон за връзка: 0879 130 308 

 

Община Кочериново 

Екип  за управление на проекта 

 

http://www.ob-kocherinovo.bg/

