
                    ОБЩИНА ТЕРВЕЛ  

----------------------------------------------- www.eufunds.bg -------------------------------------------- 
Проект BG05M9OP001-6.002-0194 „Патронажна грижа +  в община Тервел”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз.” 
 

 
 

О Б Я В Л Е Н И Е 
 

      Във връзка с одобрено проектно предложение на Община Тервел oт 10.09.2021г. по процедура 
BG05М9ОР001-6.002 „Патронажна грижа +” на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд общинска 

администрация Тервел обявява  процедура за подбор на потребители за ползване 
на следните услуги: 
 

 Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 
лица с увреждания и възрастни хора. 

 Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. 
 Доставка на храна, хранителни продукти, лекарства и др./заплащани със средства на 

потребителите/ 
 

 Изисквания към потребителите на услуги: 
    

  Кандидатите е необходимо да са: 
 

 Хора с увреждания, възрастни хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. 
  Лица над 54г., други уязвими групи, вкл. лица от рисковите групи за заразяване с COVID-19. 
 

   Служители, наети в звено за патронажна грижа ще предоставят горецитираните услуги на 
най-малко 40 потребители с настоящ адрес в община Тервел, заявили необходимост от тях. 
Крайният срок да изпълнение на проектните дейности е 31.12.2021г. 
      Община Тервел ще предостави хигиенни материали, дезинфектанти и лични предпазни 
средства,  необходими  за  обезпечаване  на  противоепидемичните  мерки  на  лицата,  които  
ще предоставят услугите на потребителите.  
 

 Кандидат – потребителите от целевите групи, могат да заявяват желанието си за включване в 
проектните дейности, всеки работен ден, считано от 04.02.2022г. до запълване капацитета на 
услугите. 
 

Заявленията за кандидатстване могат да се получат в офиса на проекта на адрес: 
 

 гр.Тервел, ул.„Св.Св.Кирил и Методий“ №8, кабинет 104.  
 

  Попълнени и окомплектовани с необходимите приложения  заявления се подават в 
сградата на общинска администрация община Тервел - кабинет 101, ет.1. 
 

                                                     Лица за контакти:                                                             
                                                                                         
             Миглена Василева – ръководител поект, ет.1,  кабинет 104, телефон –  05751 2151 
              
             Ганка Иванова – координатор проект,  телефон –  05751 2070, вътрешен 135 
  


