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ОБЯВЛЕНИЕ 

 

ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ НА 

ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО-СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ПО ПРОЕКТ 

BG05M9OP001-6.002-0070-С01 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА СИЛИСТРА“, 

ПРОЦЕДУРА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ 

BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ 

 

 

Община Силистра, в качеството на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна 

грижа+ в община Силистра“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, Процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа 

+“, финансирана от Европейския социален фонд, ОБЯВЯВА, че от 14.06.2021 година започва 

приема на документи от кандидати за потребители на интегрирани здравно-социални услуги на 

територията на община Силистра. 

Патронажната грижа представлява индивидуализирана подкрепа за хора с увреждания и 

възрастни хора чрез предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, 

до 2 часа на ден – периодично, според потребностите на потребителите, от специализиран екип, 

състоящ се от медицински сестри, рехабилитатор, масажист, психолог, социален работник, 

специалисти социална услуга и домашни санитари. 

Услугата „Патронажна грижа“ ще обхване 220 потребители от община Силистра, които 

ще получават  различни здравно-социални услуги в дома си, съобразно индивидуалните им 

потребности от подкрепа. 

  Услугите ще бъдат организирани и предоставяни в съответствие с Методиката за 

предоставяне на патронажна грижа по домовете за възрастни хора и хора с увреждания, 

разработена по Проект BG05M9OP001-2.028-0001 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица 

с увреждания - Компонент 1“ и утвърдена от министъра на Министерство на здравеопазването. 

 Целевите групи, които ще бъдат обхванати от социалната услуга включват: 

 Хора с увреждания; 

 Възрастни хора в невъзможност от самообслужване; 

 Лица над 54 г.; 

 Уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица 

от рисковите групи за заразяване с COVID-19. 

Насочване към услугата се осъществява от компетентно лице или орган  – общопрактикуващ 

лекар, специалисти от извънболничната и болничната медицинска помощ, социални служби, 

социални услуги и др., както и чрез самонасочване. 

Необходими документи за кандидатстване са следните: 

- Заявление-декларация /по образец/; 

- Документ за самоличност /за справка/; 

- Експертно решение на ТЕЛК, Медицински протокол на ЛКК или други медицински 

документи /копие/; 

- Пълномощно /в случай, че документите не се подават лично от кандидата за 

потребител/; 

- Удостоверение за настойничество и попечителство /ако е приложимо/. 
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Лицата, които желаят да ползват мобилни интегрирани здравно-социални услуги по 

проекта, могат да получат документи за кандидатстване по образец в сградата на Община 

Силистра, Информационен център, ет.1, – Мариана Банчева  или от сайта на Общината ТУК.  

Попълнените и окомплектовани документи се подават в деловодството на Общината. 

Заявления от кандидати за потребители на интегрирани здравно-социални услуги 

ще се приемат през целия период на изпълнение  на дейностите по Проект „Патронажна 

грижа + в община Силистра“. 

Класирането на кандидатите ще се извърши по точкова система, като точките ще се 

акумулират в резултат на оценка на потребностите. 

Оценката ще се  извършва в дома на съответния кандидат, от специалистите на здравно-

социалната услуга и с активното участие на кандидат-потребителя и/или на неговия законен 

представител. 

 

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги ще стартира от 

01.07.2021 г. и е с продължителност 12 месеца. 

За допълнителна информация: тел. 086/816-300; 086/816-226 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://silistra.bg/files/2021/11.06.2021-d6b016ce53d5b9fa7fd9b7b670ede9f61.pdf

