
                     МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

Програма „Развитие на човешките ресурси“     

 

           ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БРЕГОВО“ 

 

 

О Б Я В А 
 

Община Брегово в качеството си на бенефициент по проект BG05SFPR002-

2.001-0159-C01 „Грижа в дома в община Брегово“ по процедура чрез директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, 

финансирана от Европейския социален фонд плюс,чрез Програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2021-2027, обявява набиране на документи от кандидати за 

потребители на интегрирана здравно-социална услуга „Грижа в дома в община 

Брегово“ и персонал за изпълнение на проектните дейности. 

Право да кандидатстват като потребители имат: 

 Лица  с увреждания; 

 Възрастни лица в невъзможност за самообслужване. 

Интегрираната здравно-социална услуга „Грижа в дома в община Брегово” ще се 

предоставя в дома на потребителя от мобилен екип специалисти, включващ социални 

асистенти, психолог и медицинско лице, съобразно определените му в 

индивидуалната оценка потребности. 

Необходими документи за кандидатстване: 

 Заявление за кандидатстване /по образец/; 

 Документ за самоличност /за справка/; 

 Документ за самоличност на законния представител /ако е приложимо/; 

 Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК /копие/, медицински документ, доказващ, че 

кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

Срок за подаване на документи до 10.03.2023 г. включително. 

Документите се подават лично или от упълномощен представител на адрес: 

Община Брегово, пл. „Централен“ №1 – кабинет № 9 „европейски 

проекти и програми“, всеки работен ден от 08:30 ч. до 17:00 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. 



За осъществяване на дейностите по проекта, Община Брегово в качеството си 

на бенефициент по Проект "Грижа в дома в община Брегово", набира кандидати за 

следните длъжности:  

 трудов договор, непълно работно време 6 часа: 

Социален асистент – 18 бр. 

Шофьор – 1 бр. 

 трудов договор, непълно работно време 4 часа: 

Организатор дейности – 1 бр. 

Сътрудник, социални дейности – 1 бр. 

 

 граждански договор: 

Психолог – 1 бр. 

Медицинско лице – 1 бр. 

Лицата, желаещи да се включат в проекта, подават заявление по образец, 

автобиография, документ за образователна степен, сертификат за преминало 

обучение (при наличие) до кмета на Община Брегово. С кандидатите, които отговарят 

на изискванията за допустимост ще се проведе интервю. 

 

Допълнителна информация на телефон: 09312 3647, Дорина Йорданова 


