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О Б Я В А 
 

Във връзка с изпълнение на проект № BG05М9OР001-6.002-0197 ,,Патронажна 
грижа + в Община ,,Родопи‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +” по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 
 

                                         Община ,,Родопи‘‘ 
обявява  процедура за подбор на кандидат-потребители  за ползване 

на здравно-социални услуги /в домашна среда/ по проект „Патронажна 
грижа + в  Община ,,Родопи“ 

 
В рамките на проекта ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-

социални услуги в домашна среда на потребителите до 2 ч./ден, както следва: 
- Здравни грижи /от медицинска сестра, рехабилитатор/; 
-Социални дейности /Домашен помощник, психологическо консултиране, социално 

консултиране/.  
            Допустими лица, които могат да ползват здравно-социалните услуги, са: 

• Хора с увреждания - това са хора с невъзможност за самообслужване, нуждаещи се от 
грижа, в т.ч. с чужда и без чужда помощ;  

• Възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г.;  
Кандидат-потребителите на услугата „Патронажна грижа“ е необходимо да 
подадат следните документи: 
1.Заявление-декларация по образец; 
2. Документ за самоличност (за справка);  

       3. Документ за самоличност на законния представител/упълномощено лице (за 
справка); 
   4. Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 
  5. Медицински протокол на ЛКК (копие); 

6. Други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); 
7. Удостоверение за настойничество/попечителство, пълномощно (копие); 
8. Други документи. 

 Документите може да се подават лично или от законен представител/упълномощено 
лице в деловодството на Община ,,Родопи‘‘, всеки делничен ден от 08:30 – 17.00 ч., или на 
мейл адрес: delovodstvo@rodopi-bg.org. Първоначалният срок за прием е от 01.09.2021 г. 

http://www.eufunds.bg/
http://www.strelcha.bg/2018/obyavi/zayavl_la_sa_dp2018.pdf


                                                                                                                                                                                
                                                                           ОБЩИНА  „РОДОПИ“ 

 Проект BG05М9OР001-6.002-0197-C01 „Патронажна грижа + в Община ,,Родопи“                                                      
 

 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, www.eufunds.bg 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

2 

/сряда/ до 10.09.2021 г. /петък/ включително; след този период документи ще се приемат по 
време на целия период на проекта, но ще бъдат обработени след стартирането на услугата 
,,Патронажна грижа‘‘, считано от 01.10.2021 г. 
 На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за 
допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите от екип 
специалисти, които ще извършат посещение на място в дома на кандидата за потребител и ще 
оценят потребността от здравна и/или съответно социална грижа. 
 Въз основа на изготвената оценка на потребностите ще се извърши подбор и класиране 
на най-нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна грижа“. Резултатите във връзка с 
подбора ще бъдат обявени на информационното табло в Община ,,Родопи‘‘, гр. Пловдив, ул. 
,,Софроний Врачански“ № 1а, както и на интернет страницата на Общината в рубриката на 
проекта на следния адрес: https://rodopi-bg.org/proekti-i-programi/informatsiya-za-proekti/proekt-
patronazhna-grizha-v-obshtina-rodopi/. 
 За почасовите мобилни здравно-социални услуги в домашна среда не се заплаща 
месечна потребителска такса. 
 
За допълнителна информация: 
 
Росица Танчева, Управител ЦППУ, с. Ягодово – 0882247790; 
Илияна Митрова, Социален работник, ЦППУ, с. Ягодово – 0882247790. 

http://www.eufunds.bg/

