
Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд 

 
 
 

 
                                                                                                                                                     

ОБЩИНА  СЛИВО  ПОЛЕ 
     7060 гр.Сливо поле, пл.”Демокрация” №1, тел.: 08131-2795, факс: 08131-2876, Булстат 000530657,  

e-mail: slivopole@ru-se.com 
 

 
Договор:  BG05M9OP001-2.002-0016-С001 

Проект: „Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено „Милосърдие“ за 
предоставяне на иновативни социални услуги“ 

Бенефициент: Община Сливо поле 
 

О Б Я В А 
 

  Екипът по проект „Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено 
„Милосърдие“ за предоставяне на иновативни социални услуги“ започва набиране на 
заявления от кандидати за потребители на социалната услуга „Домашен помощник“ в 

населените места на общината. 
 
1. Срок за приемане на заявления от кандидати за потребители на социални 
услуги по проекта: 

 
- първи етап за услугата „Домашен помощник“–от 02.11.2015г. до 30.11.2015г., 

включително; 
-  втори етап за услугата „Личен асистент“- от 01.03.2016г. до 18.03.2016г., 

включително. 
 

2. Кандидатите за потребители на услугата „Домашен помощник“ и „Личен асистент“ 
трябва да са: 
 
 Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване и техните 

семейства; 
 Хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
 Семейства на деца с увреждания. 

 
3. Кандидатите за потребители на услугите подават следните документи: 

 Заявление по образец  
 документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие); 
 документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за 

справка); 
 експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); 
 медицински протокол на ЛКК (копие); 
 други медицински документи - актуална епикриза и др. (копие); 
 удостоверение за настойничество/попечителство (копие); 

 
4. Услугите „Специализиран транспорт“ и „Рехабилитация в дома на потребителя“ ще се 
предоставят без предварително набиране на заявления и конкурс. Подава се заявка в момента 
на възникване на необходимостта от съответната социална услуга. 
 
6. С одобрените кандидати за потребители в социална услуга  „Домашен помощник“ ще 
бъдат сключени тристранни договори при стартиране на предоставянето на социалната 
услуга от 01.01.2016 г. 



 
Г Р А Ф И К 
 
За приемане на заявления от кандидати за ползване на услугата «Домашен помощник»  
по  проект: „Надежда за достоен живот-осигуряване на подкрепа за Звено 
„Милосърдие“ за предоставяне на иновативни социални услуги“  Схема за 
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”. 
 
 
Дата Час Населено място Място 

02.11.2015г. От 9,30 до 16,30ч. С.Ряхово В сградата на ЦСРИ «Здравец» 

03.11.2015г. От 13,00 до 16,30ч. С.Ряхово В сградата на ЦСРИ «Здравец» 

06.11.2015г. От 11.00 до 12,00ч. Гр.Сливо поле В сградата на общината 

06.11.2015г. От 13,00 до 14,00ч. с.Борисово В сградата на кметството 

09.11.2015г. От 11,00 до 12,00ч. С.Бабово В сградата на кметството 

09.11.2015г. От 13,00 до 14,00ч. С.Бръшлен В сградата на кметството 

09.11.2015г. От 14.30 до 15.30ч. с.М.Враново В сградата на кметството 

11.11.2015 г. От 13,00-14,00ч. с.Г.Враново В сградата на кметството 

11.11.2015г. От 14,30 до 15,30ч. С.Черешово В пенсионерския клуб 

16.11.2015г. От 11,00 до 12,00ч. с.Стамболово В сградата на кметството 

 
 
 
 
 
 

 
 


