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СЪОБЩЕНИЕ 

ЗА УДЪЛЖАВАНЕ  НА СРОКА  

за прием на документи от кандидат-потребители на социални и/или здравни 

услуги, и на домашни санитари по проект „Социални иновации за активно 

социално включване в община Полски Тръмбеш“ 

 

Община Полски Тръмбеш в качеството си на конкретен бенефициент по Проект 

„Социални иновации за активно социално включване в община Полски Тръмбеш“, 

процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-2.074 „МИГ Павликени-Полски 

Тръмбеш Мярка „Социални иновации за активно социално включване”, осъществен с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-

2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

СЪОБЩАВА, ЧЕ  УДЪЛЖАВА СРОКА за  прием на документи от кандидати за: 

 

I. Потребители на услуги, които ще се предоставят по проекта 

 

Видове услуги: 

✓ социални дейности- предоставяни от домашен санитар; 

✓  предоставяне на подкрепящи услуги; 

✓ предоставяне на услуги от медицински специалист; 

✓ консултиране и осигуряване на информация относно:  принципите на 

здравословен начин на живот и хранене; предоставянето на социални и здравни 

услуги на уязвимите групи. 

 

Кандидатите могат да бъдат лица от следните целеви групи: 

➢ Лица с трайни увреждания над 18 години и техните семейства; 

➢ Възрастни  хора над 65г. с ограничения или невъзможност за самообслужване. 
 

Документи за кандидатстване:  

•       Заявление-декларация (по образец); 

•       Документ за самоличност (за справка); 

•       документ за самоличност на законния представител –ако заявлението се подава от 

законен представител(за справка); 

•       Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 

•       Медицински протокол на ЛКК (копие); 

•       Други медицински документи – етапна епикриза, други актуални епикризи; 
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•       Други документи. 

Териториален обхват: Всички населени места от Община Полски Тръмбеш. 

Заявления се приемат в сградата на Община Полски Тръмбеш- Център за обслужване 

на гражданите. Информация може да получите на телефон : 06141/ 41-25; 06141/ 41-21 

Заявленията заедно с всички приложени към тях документи могат да бъдат подавани и 

по електронен път на следният адрес: obshtina_pt@abv.bg 

Заявления ще се приемат през целият период на изпълнение на проекта. Първото 

класиране  ще се извърши до 25.05.2020 г. 

II. Лица желаещи да работят като домашни санитари по проекта 

Дейности, които ще извършват домашните санитари:  Индивидуална подкрепа за 

лица от целевите групи чрез предоставяне на комплекс от услуги в домашна среда: 

поддържане личната хигиена, физическа подкрепа, хигиената в помещението, 

закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, съдействие за 

организация на свободното време, административна помощ и др. в зависимост и 

заявените и установените индивидуални потребности на лицето. 

Предвижда се наемането на  трудов договор на 7 домашни санитари – за 12 месеца. 

Начин на провеждане на подбора: подбор по документи. 

  

Документи за кандидатстване: 

• Заявление-декларация (по образец);  

• Документ за самоличност (за справка); 

• Автобиография - по образец; 

• Копие на ЕР на ТЕЛК (ако притежава); 

• Копие от диплома за завършено образование; 

Заявления се приемат в сградата на Община Полски Тръмбеш- Център за обслужване 

на гражданите. Информация може да получите на телефон : 06141/ 41-25; 06141/ 41-21 

Заявленията заедно с всички приложени към тях документи могат да бъдат подавани и 

по електронен път на следният адрес: obshtina_pt@abv.bg 

Заявления ще се приемат до 25.05.2020 г. 
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