
 

          ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

 

 

Проект  BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в община Първомай“,  
Процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Европейски социален фонд плюс, чрез 

Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 

ПРИЕМ 

НА ДОКУМЕНТИ НА КАНДИДАТ-ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ  

„ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ“ 
 

 

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-2.001-0063 „Грижа в дома в 

община Първомай”, процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, се приемат заявления за ползване на 

услугите по проекта.  

Грижа в дома ще се предоставя по домовете на потребителите от квалифициран 

персонал в периода до 19.01.2023 г. до 18.01.2024 г. със следните дейности/ услуги: 

1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги и 

психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с 

увреждания. 

2. Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, 

както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите от/и до домовете 

на лицата. Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите). 

3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и 

профилактика на здравето и социално значими заболявания , включително консултации 

с различни специалисти при необходимост. 

    Могат да кандидатстват хора с увреждания и възрастни хора в 

невъзможност от самообслужване. 

 След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица в рамките на 

финансирането по проекта ще бъде предоставена комплексна почасова услуга - 

ежедневно или периодично, според  потребностите, като не се допуска дублиране на 

дейностите с ползваните услуги/дейности по други програми и проекти . 

В срок от 19.12.2022г. до края на проекта кандидатите за ползване на услугата 

Грижа в дома  подават следните документи: 

 Заявление (по образец) 

 Документ за самоличност (за справка); 

 Декларация съгласие за обработване на лични данни  (по образец ); 

 Други документи. 

 

                  Образците на необходимите документи за участие са на разположение на 

кандидатите в стая № 216 на Общинска администрация или на интернет страницата на 

община Първомай www.parvomai.bg. Документите следва да се подават лично или чрез 

пълномощник на следния адрес: Общинска администрация гр. Първомай, ул. «Братя 

Миладинови – юг» №50, стая № 216, всеки работен ден от 8.30 до 11.30 часа и от 13.30 

до 16.30 часа, както и електронно на имейл: obaparv@parvomai.bg  

 

За допълнителна информация: 

Радослава Ставрева – Ръководител проект           

http://www.parvomai.bg/

