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за предоставяне и ползване на здравно-социални услуги по проект BG05M9OP001-6.002-

0205-C01  „Патронажна грижа + в община Калояново”  на лица с увреждания и лица в 

риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от 

COVID-19 в населените места от община Калояново. 

Община Калояново е бенефициент по  проект BG05M9OP001-6.002-0205-C01 „ 

Патронажна грижа + в община Калояново”, обявява прием на заявления за ползване на 

мобилни интегрирани здравно-социални услуги включващи : 

- закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост закупени със 

средства на потребителите или с други средства, различни от тези по 

настоящата операция 

- съдействие за закупуване на лекарства закупени със средства на потребителите 

или с други средства, различни от тези по настоящата операция 

- заплащане на битови сметки ( със средства на потребителя) 

- съдействие за осъществяване на дребни битови услуги  

- административна помощ – съдействие при необходимост от заявяване и 

получаване на неотложни административни услуги  като попълване и подаване на 

необходимите формуляри като данъчни декларации, попълване и подаване на 

заявления за отпускане на помощи и ползване на социални услуги до дирекции „ 

Социално подпомагане“ или до други институции: съдействие за получаване на 

помощни средства по ЗХУ и др/ 

могат да кандидатстват:  

1. Хора с увреждания. 

2. Възрастни хора в невъзможност за самообслужване живущи на територията на община 

Калояново. 

3. Лица над 54г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с 

COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с  COVID-19. 

Кандидатите подават следните документи: 

 Заявление (Приложение № 1П); 

 Документ за самоличност; за дете – удостоверение за раждане (за справка); 

 Документ за самоличност на законния представител (за справка); 

 Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие, ако има такова); 

 Други документи 

 

След извършване на оценка на потребностите, на одобрените лица ще бъдат предоставяни 

почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги до 2 часа на ден на потребител 

/ежедневно или периодично по график/, според потребностите. Документите се подават в 

сградата на Община Калояново намираща се в с. Калояново, пл. Възраждане № 6 ет. 3, 

стая № 14 всеки работен ден от 9.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.00ч. 

 

 

 


