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Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2” 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------ 

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.040-0049-C01/03.06.2019г.- 

проект „С грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"  с финансовата подкрепа на Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

 

 

 

ОБЯВА 

проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С грижа за възрастните хора и лица с 

увреждания в община Кирково" 

От 29.07.2019 год. започна прием на заявления за подбор на персонал и ползване на 

интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда по Проект BG05M9OP001-2.040-0049 "С 

грижа за възрастните хора и лица с увреждания в община Кирково"” по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., приоритетна ос „Намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване“по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа 

за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 в община Кирково съгласно 

Административен договор BG05M9OP001-2.040-0049 -С01 по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.   

             Поради недостатъчен брой подадени заявления за подбор на персонал и ползване на 
интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда срокът за прием на заявленията се 
удължава до 02.09.2019 г. вкл. всеки работен ден от 08:00- 12:00 и от 13:00 до 17:00 часа в 
административната сграда на община Кирково, с.Кирково, ул. "Дружба" № 1, етаж 3, стая 28 –     
г-жа Детелина Попова.  

Патронажната грижа ще бъде предоставена за срок от 12 месеца, като ще бъдат 

осигурени услугите: координатор, управляващ услугата; психолог; рехабилитатор; медицинска 

сестра и домашни санитари. 

Интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда ще се предоставят на: 

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

увреждания и техните семейства. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ Г-ЖА 

ПОПОВА ИЛИ РАЗПЕЧАТАНИ ОТ САЙТА НА ОБЩИНА КИРКОВО - www.kirkovo.bg. 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА КИРКОВО:. ……………п……………………….. 

ШИНАСИ СЮЛЕЙМАН 

http://www.kirkovo.bg/

