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О Б Я В Л Е Н И Е 

 

            Във връзка с процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 
3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. и изпълнение на 
проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Пещера“ по 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, 

                

                  OБЩИНА ПЕЩЕРА ОБЯВЯВА 

  
1. Процедура за подбор и  включване на потребители за ползване на услугите - 

доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства 
(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора), 
заплащането на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги  
( със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора). 

 
2. Допустими целеви групи: 

 Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
 Хора с увреждания и техните семейства; 
 Служители на доставчици на социални услуги; 
 Възрастни в риск.  

За целите на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 3” „Възрастен в риск” е лице, което е: 

- в зависимост от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за 
водене на независим и самостоятелен живот; 

- в случай, че лицето или член на семейството му е поставено под карантина във 
връзка с COVID-19; 
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- самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си 
сами. 

Община Пещера ще предоставя посочените в т.1 услуги на 76 потребители (броят на 
потребителите е определен в процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 3” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.) с 
настоящ адрес в община Пещера, заявили необходимост от тях. 

Община Пещера ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни 
средства, необходими за обезпечаване на противоепидемичните мерки на лицата, които ще 
бъдат наети за предоставяне на услугите на потребителите.  

 
Кандидат-потребителите от целевите групи по т.2, могат да заявят необходимост от 

предоставяне на услугите, всеки работен ден на тел. 0350/6-22-03; 6-22-08, вътр.104, лице за 
контакт: Галина Стоянова – Началник отдел ОКСМД или по електронен път – на e-mail: 
mayor@peshtera.bg.  

 
 
 


