
 

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

Процедура чрез директно предоставяне  на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 

Проект BG05SFPR002-2.001-0211-C01 „Грижа в дома в община Девин“ 

 
 

Община Девин в качеството си на бенефициент по Проект 

BG05SFPR002-2.001-0211-C01 „Грижа в дома в община Девин“, Процедура 

чрез директно предоставяне  на БФП BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ , 

финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 

 стартира прием на Заявления за включване в проекта, както следва:  

  

I. Необходими документи за лица, желаещи да ползват почасови мобилни 

интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа 

подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с 

увреждания: 

 Заявление –по образец 

 Документ за самоличност (за справка);  

 Документ за самоличност на законния представител; 

 Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК; протокол на ЛКК, актуална епикриза, 

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

ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие); 

 Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) - в случай, че 

кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение; 

 Пълномощно (в свободен текст) за лице, което да подаде заявлението от 

името на кандидата –когато не се подава лично 

 Декларация съгласие за обработване на лични данни- по образец 

В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите 

заявления лица, въз основа на която ще се извърши подбор на най-нуждаещите се 

потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите 

ще се извърши в дома им.  

Документите могат да бъдат получени на място в Общинска 

администрация Девин, ул. „Дружба №1, ет.2, стая №8 или изтеглени от 

електронната страница на Община Девин./ТУК 

  

II.   Необходими документи за лицата, желаещи да заемат длъжност 

"Домашен помощник"  

 Заявление по образец,  

 Документ за самоличност (за справка); 

 Автобиография по образец; 

 Документ за придобита образователна степен (копие); 

 Удостоверение за преминато обучение по Домашен помощник/Домашен 

санитар/Личен асистент/Социален асистент- копие (ако е приложимо). 

 Декларация съгласие за обработване на лични данни- по образец 

Документите могат да бъдат получени на място в Общинска 

администрация Девин,ул. „Дружба №1, ет.2, стая №8 или изтеглени от ТУК 

 

Документи ще се приемат от 06.03.2023г. до 17.03.2023г., всеки 

работен ден от 8.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч., на адрес гр. Девин, 

ул. „Дружба“№1, ет.2, ст. №8.  


