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О Б Щ И Н А    Р И Л А 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - гр. РИЛА 
 

 
ОБЯВЛЕНИЕ 

ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ КАНДИДАТ – ПОТРЕБИТЕЛИ ЗА ДОСТЪП ДО ГРИЖА В ДОМА: 

            

 

 Във връзка с изпълнение на проект „Грижа в дома в община Рила” по процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 

 

 ДОПУСТИМИ ПОТРЕБИТЕЛИ (КАНДИДАТИ): 

 Възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания  

            

 ПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ: 

 Предоставяне на здравни услуги: предоставяне не информация на лицата относно превенция и профилактика 

на здравето и социално значими заболявания, помощ при изготвяне и спазване на хранителен и диетичен режим. 

 Предоставяне на социални услуги: поддържане на личната хигиена на потребителите; поддържане на хигиената 

на дома; при необходимост приготвяне храната на потребителя; придружаване при разходка, посещение при 

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

 

Всеки кандидат прилага към заявлението си и документите, изброени по- долу: 

- Заявление от кандидата или от негов законен представител. 

- Документ за самоличност на лицето– за справка. 

- Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на 

ТЕЛК, протокол на ЛКК, други медицински документи). 

 

На всички кандидат-потребители ще бъдат извършени оценки на потребностите - на място по домовете.  Документите 

по образец можете да получите от деловодството на Община Рила   или на адрес: www.grad-rila.bg 

 

Място и срок за подаване на документите: 

     Подаването на заявлението и приложените документи към него се извършва в деловодството на Община Рила в 

периода от  05.12.2022г. до 16.12.2022г.  включително. 

Заличени лични данни, съгласно чл. 4, 
т.1 и т.2 от Регламент (ЕС) 2016/679)
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 Телефон за информация: +359884400944ала +359 884400944, 

 

Георги Кабзималски, 

Кмет на Община Рила  

 

Изготвил: ....................................... 

 Лазар Чавков  -Ръководител на проект  „Грижа в дома в община Рила“ 

 

 


