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Проект BG05M9OP001-2.002-0276“Грижа в домашна среда“
на човешките ресурси“, съфина

ПРОЕКТ  BG05M9OP001
ПРОЦЕДУРА  BG05M9OP001

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 
ПЪРВИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ 

 
През първия проектен месец от изпълнението на
домашна среда“,процедура BG05M9OP001
юли 2016г. бяха извършени следните дейности от екипа за управление и организация на 
проекта: 
 

 обособен офис на новоразкритото функционално звено“Център за домашна грижа“ в 
сградата на общинска администрация Тервел

 изготвена информация за стартирането, същността, обхвата, финансовите средства, 
периода на реализация на проект“Грижа в домашна среда“, помест
вестник „Тервел“ и електронната страница на община Тервел

 разработена и утвърдена от кмета на община Тервел „Методология за функционирането 
на Център за домашна грижа в община Тервел“

 подготвени и утвърдени вътрешни процедури и правила
 осигурени консумативи за ежемесечната техническа и счетоводна отчетност
 създадена директория за информиране на нуждаещи се лица и широката общественост 

на интернет страницата на община Тервел
 консултиране на кандидат потребители и техни 

документи за включване в проектните дейности, видовете услуги предоставяни чрез 
центъра за домашна грижа и други

 
 

                    ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

“Грижа в домашна среда“, финансиран от Оперативна програма „
“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 
 

BG05M9OP001-2.002-0276“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“
BG05M9OP001-2.002“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 
 

ПЪРВИ ПРОЕКТЕН МЕСЕЦ – ЮЛИ 2016г. 
 
 

проектен месец от изпълнението на проект BG05M9OP001
BG05M9OP001-2.002„Независим живот“, обхващащ периода 1

вършени следните дейности от екипа за управление и организация на 

ен офис на новоразкритото функционално звено“Център за домашна грижа“ в 
сградата на общинска администрация Тервел 

за стартирането, същността, обхвата, финансовите средства, 
периода на реализация на проект“Грижа в домашна среда“, помест

и електронната страница на община Тервел 
разработена и утвърдена от кмета на община Тервел „Методология за функционирането 
на Център за домашна грижа в община Тервел“ 
подготвени и утвърдени вътрешни процедури и правила 
осигурени консумативи за ежемесечната техническа и счетоводна отчетност
създадена директория за информиране на нуждаещи се лица и широката общественост 
на интернет страницата на община Тервел – секция“Актуално“ 
консултиране на кандидат потребители и техни близки относно сроковете за подаване на 
документи за включване в проектните дейности, видовете услуги предоставяни чрез 
центъра за домашна грижа и други 
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, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

 

“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ 
“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

BG05M9OP001-2.002-0276 “Грижа в 
обхващащ периода 1-31 

вършени следните дейности от екипа за управление и организация на 

ен офис на новоразкритото функционално звено“Център за домашна грижа“ в 

за стартирането, същността, обхвата, финансовите средства, 
периода на реализация на проект“Грижа в домашна среда“, поместена в общински 

разработена и утвърдена от кмета на община Тервел „Методология за функционирането 

осигурени консумативи за ежемесечната техническа и счетоводна отчетност 
създадена директория за информиране на нуждаещи се лица и широката общественост 

близки относно сроковете за подаване на 
документи за включване в проектните дейности, видовете услуги предоставяни чрез 


