
Община Кубрат 
Проект № BG05M9OP001-2.103-0061 

  „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат - компонент 4”  

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
1 

 
         Община Кубрат в качеството си на бенефициент  проект  № 

BG05M9OP001-2.103-0061 „Домашни грижи за възрастни хора в Община Кубрат - 

компонент 4”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на 

социалното включване”, процедура BG05M9OP001-2.103 “Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“ 

 

С Ъ О Б Щ А В А 

 

Заявление  за ползване на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, до 2 

часа на ден, се приемат от кандидат потребители, които попадат  в обхвата на услугата 

„Патронажна грижа“: 

- Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване, които не могат да организират самостоятелно бита си и ежедневните си 

дейности;  

- лица с увреждания с валидно експертно решение на ТЕЛК;  

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат 

предоставяни почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден  

/ периодично по график/, според потребностите. 

 

Проектните дейности ще продължат до 13.05.2021 г. 

 

Забележка:  Патронажната грижа не е социална услуга личен асистент и по 

проекта не се допуска дублиране на дейностите с ползваните услуги/дейности по 

други програми и проекти. 
 

Към заявлението се прилагат следните документи: 

 

 документ за самоличност (за справка);  

 декларация за информирано съгласие /по образец/ 

 документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител 

(за справка); 

 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, доказващ, че 

кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие); 

 

Място и срок за подаване на документи:  

 Документите за ползване на услугата „Патронажна грижа“ по проекта могат да се подават 

всеки работен ден от 8:30 ч. до 17.00 ч. в гр.Кубрат ул.”Страцин” №2 ет.3 стая 8, с.Севар 

ул.”Хан Аспарух”№1 и с.Бисерци ул.”Розова долина”№1. 

 

С решение № 144 от 04.11.2020г. на Общински съвет - Кубрат  потребителите по 

проект„Домашни грижи за възрастни хора в община Кубрат - компонент 4 “  - не 

заплащат такса.  
 

                                                                                   От екипа за управление на проекта 


