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Проект № BG05SFPR002-2.001-0105-C01 „Грижа в дома в община Червен бряг“, финансиран  от 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

                             ОБЯВЛЕНИЕ 

 

Във връзка с изпълнението на Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05SFPR002-2.001-0105-C01, проект „Грижа в дома в община Червен бряг“, 

финансиран по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., Ви информираме, че Община 

Червен бряг обявява прием на документи от кандидат - потребители на услугата. 

Услугите се предоставят по местоживеене на одобрените потребители, 

независимо дали постоянният им адрес, съгласно документа за самоличност, е в същото 

или в друго населено място.  

Потребители по проект „Грижа в дома в Община Червен бряг“ могат да бъдат следните 

групи лица: 

• Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания; 

• Служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални слуги. 

Проектът ще се изпълнява в рамките на 15 месеца, от които 12 месеца предоставяне на 

услугите по проекта. 

 

Документите за кандидатстване се подават в сградата на Община Червен бряг на 

адрес: гр. Червен бряг, ул. „Антим I" № 1, стая 601 и Кметствата по населени места. 

Получаване на образци и приемане на документи ще се извърши в  период от 

25.01.2023 г. до 20.02.2023 г. включително. 

 

При кандидатстване желаещите да ползват услугата предоставят следните 

задължителни  документи:  

 Заявление – по образец, който може да получите в сградата на общината; 

 Документ за самоличност на лицето и законният му представител, ако има 

такъв (за справка); 

 Експертно решение на ТЕЛК/ДЕЛК/НЕЛК (копие) или медицински документ, 

доказващ нуждата от помощ при извършване на ежедневни дейности в домашна среда; 

 Копие от амбулаторен картон, с данни за личния лекар на кандидата ( при 

невъзможност за предоставяне на копие на амбулаторния картон, копие на здравната 

книжка на кандидат-потребителя, с пълни и подробно изписани данни на личния лекар, 

адрес и телефон за връзка при необходимост); 

 Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец) 

 

Подаването на документи за включване в проекта се извършва в общината, по 

местоживеене на кандидата (настоящ адрес) лично или чрез упълномощен представител.

  

За повече информация: 

Община Червен бряг, ул. „Антим I” № 1, ет. 6, стая 601, 

            телефони за връзка: +359 882 590 006 

http://www.eufunds.bg/

