
ОБЩИНА БРЕГОВО 
 

Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4 
 

Във връзка с предстоящо стартиране на процедура „Партонажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания - Компонент 4“ , Община Брегово 

 

ОБЯВЯВА 

ПОДБОР НА КАНДИДАТ- ПОТРЕБИТЕЛИ 

 

Услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания-Компонент 4“ ще 

осигури помощ и подкрепа на минимум 28 лица – възрастни хора (над 65 

г./навършени) и лица  с увреждания, вкл. с хронични заболявания, и трайни 

увреждания на територията на общината. 

Предоставянето на мобилни здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи 

се лица е до 2 часа дневно, в зависимост от техните нужди, след изготвяне на 

индивидуални оценки, както и на лица във възстановителен период, след болнично 

лечение. 

Кандидат-потребителите на услугата „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Брегово“ е необходимо да подадат следните документи: 

1. Заявление-декларация от кандидата (по образец); 

2. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие), епикриза или копия на медицински 

документи, доказващи нуждата от помощ при здравно-социални услуги в 

домашна среда (приложимо за хора с увреждания); 

3. Удостоверение за настоящ адрес – изисква се, когато постоянният и настоящ 

адрес на кандидат-потребителя са различни. 

Срок за подаване на документи до 20.10.2020 г. включително. 

Документите се подават лично или от упълномощен представител на адрес: 

Община Брегово, пл.“Централен“ №1 (административен център - партер), всеки 

работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. 

На лицата, които са подали необходимите документи и отговарят на изискванията за 

допустимост, ще бъде извършена индивидуална оценка на потребностите чрез 

посещение по домовете от специалист. 



Въз основа на изготвената индивидуална оценка на потребностите, ще се извърши 

подбор и класиране на най-нуждаещите се потребители от услугата „Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания“. 

Резултатите във връзка с подбора ще бъдат обявени на: 

 Интернет страницата на Община Брегово; 

 Информационно табло на Община Брегово. 

Реалното предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги 

ще започне от 09.11.2020 г. и ще продължи 6 месеца. 

 


