
Набиране на кандидат-потребители по проект „Нови възможности за независим 

живот на уязвими групи на територията на община Завет“ 

Във връзка с изпълнение на проект „Нови възможности за независим живот на уязвими 

групи на територията на община Завет“, финансиран с договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ № BG05M9ОP001-2.002-0124-C001 по процедура 

BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” от ОП РЧР 2014-2020, съфинансирана 

от ЕС чрез ЕСФ 

 

ОБЩИНА ЗАВЕТ ОБЯВЯВА: 

 

От 11 януари 2016 г. до 22 януари 2016 г. включително, в Център за информация и 

услуги на граждани/фронт офис/ в  Общинска администрация – гр. Завет ще се приемат 

заявления от кандидат-потребители за почасово ползване на услугите: 

• домашен помощник; 

• личен асистент; 

• специализирани услуги - психологическа и мотивационна подкрепа,рехабилитационни 

услуги, педагогическа подкрепа за деца, здравни услуги, консултиране със социален 

работник 

Допустими кандидати са: 

• Хора с увреждания (включително и деца) с ограничения или невъзможност за 

самообслужване; 

• Самотно живеещи възрастни хора (над 65 г.) с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване. 

Заявлението за кандидатстване и задължителното приложение към него може да 

намерите в прикачените файлове или в Център за информация и услуги на 

граждани/фронт офис/ в  Общинска администрация – гр. Завет, ул. „Лудогорие” № 19. 

Към заявлението по образец и задължителното приложение към него се прилагат 

следните документи: 

1. документ за самоличност (копие);за дете - удостоверение за раждане (копие); 

2. документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител 

(копие) – ако е приложимо; 

3. експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, 

етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с 

ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие); 



4. удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – ако е приложимо; 

5. заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини 

или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие) – ако е 

приложимо. 

 

ВАЖНО! 

Лицата, които ползват услугата „Личен асистент“ по проект „НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ 

ЗА ГРИЖА“ ще могат да кандидатстват за услугата по този проект след 01.03.2016 г., 

когато ще има втори етап на събиране на заявления и ново класиране на кандидат-

потребителите. 

 

 


