
 

 
 

О Б Я В А  
 

В изпълнение на проект по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 3" по Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" 2014-2020 година, Община Калояново обявява прием на желаещи лица 

за ползване на услуги по домовете. 

 

Ще извършват следните услуги до домовете на потребителите: 

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

лекарства /със средства на потребителя/; 

- заплащане на битови сметки /със средства на потребителя/; 

- заявяване и получаване на неотложни административни услуги /със средства на 

потребителя/ 
 

Гражданите на общината, желаещи да ползват патронажна грижа трябва да попадат в 

следните целеви групи: 

- възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 

- хора с увреждания и техните семейства; 

- възрастни в риск. 

 

 

„Възрастен в риск” е лице, което е: 

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене 

на независим и самостоятелен живот; 

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във връзка с 

COVID-19; 

- самотен/ни родител/и с дете/ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата 

си сами. 

 

Патронажната грижа ще се изпълнява от 04.05.2020г. до 31.12.2020г. Потенциални 

потребители могат да заявят включване в проекта през целия период на предоставяне на 

услугата. 

 

Необходимостта от ползване на патронажна грижа можете да заявите на следните 

телефонни номера: 03123/22-21; GSM 0886 837859; 
 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

 заявление по образец; 

 карта за участие 

 документ за самоличност (копие) 

 документ за самоличност на законния представител – настойник, попечител (за 

справка); 

 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие, ако е приложимо); 

 удостоверение за раждане на дете (копие; ако е приложимо); 

Комплект с документи за кандидатстване и участие в проекта ще се получават и подават в 

Община Калояново, пл. ”Възраждане“ № 6, всеки работен ден от 9.00. до 17.00 ч. 

 
 

https://karlovo.bg/inc/service/service-download-file.php?fid=3246
https://karlovo.bg/inc/service/service-download-file.php?fid=3247

