
 

Договор № BG05M9OP001-2.002 -0044-С001 

Процедурата се осъществява с финасовата подкрепа 

на Европейскиа социален фонд 

 

 

 

ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО 

 

ОБЯВА 

за набиране на кандидати за 

потребители  
по Проект:  „Подкрепа за независимост и социална интеграция на 

възрастните и хората с увреждания на територията на община Малко 

Търново“, процедура BG05M9OP001-2.002 «Независим живот» по 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 
 

Уважаеми съграждани, 

 
 В изпълнение на  Договор за безвъзмездна финансова помощ № 

BG05M9OP001-2.002 -0044-С001 по проект „Подкрепа за независимост 

и социална интеграция на възрастните и хората с увреждания на 

територията на община Малко Търново“, процедура BG05M9OP001-

2.002 «Независим живот», финансиран от Оперативна програма 

"Развитие на човешките ресурси" 2014-2020,  изпълняван с 

финансовата помощ на Европейския социален фонд, Община Малко 

Търново обявява процедура по събиране на Заявления от кандидат-

потребители към „Звено за услуги в домашна среда“.  

Събирането и регистрирането на заявленията ще започне от 

11.11.2016 г. Срокът за подаване на заявления е 15 дни, като крайният 

срок е 25.11.2016 г.  

Документите ще се входират  при екипа на проекта, в сградата 

на „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ - гр. Малко 

Търново. 

 Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на 

недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, 

етническа принадлежност и др. В настоящия проект възможност за 

включване ще имат хора с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянна 

грижа или обслужване, в т.ч. деца, както и възрастни над 65 години в 

невъзможност за самообслужване.  

  

 ДОКУМЕНТИ  НЕОБХОДИМИ  ПРИ  ПОДАВАНЕ  НА 

ЗАЯВЛЕНИЕ  ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ  НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГАТА: 



 

Договор № BG05M9OP001-2.002 -0044-С001 

Процедурата се осъществява с финасовата подкрепа 

на Европейскиа социален фонд 

 

 

 

 Заявление по образец. 

 Копие от документ за самоличност; за дете - удостоверение за 

раждане (копие); 

 документ за самоличност на законния представител – родител, 

настойник, попечител - удостоверение за 

настойничество/попечителство (копие за справка); 

 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 

 медицински протокол на ЛКК (копие); 

 други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); 

 пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението 

от името на кандидата  - когато не се подава лично 

 други документи  …………….. 

 

След изтичане на срока за подаване на заявления и изготвяне на 

индивидуална оценка на потребностите на лицата, ще бъде извършен 

подбор на кандидат - потребителите. 

 

За справки и допълнителна информация на тел.: 05952/35-36,  Дневен 

център за възрастни хора с увреждания -  гр. Малко Търново. 

 

 

Лице за контакти: Диляна Тодорова – соц. работник. 

 

 

 
 

Ирина Апостолова 

Директор на дирекция СДУЗ 

Ръководител на проекта 


