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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“

 
ДЕВЕТНАДЕСЕТИ  ПРОЕКТЕН  МЕСЕЦ  

   През  месец януари се проведе трета процедура за подбор на потребители и обгрижващи лица 
по проект“Грижа в домашна среда“. Обявените дати за прием на документи бяха спазени, в 
резултат на което са регистрирани 
домашни помощници и лични асистенти. 

Сертификати за преминато обучение получиха  
място и изготвиха социални оценки за потребностите на 27 потребители. Комисията за оценка и 
подбор на потребители заседава и се произнесе с решения, определяйки индивидуален месечен 
бюджет за всеки един кандидат. И
съобразно броя часове за месечно обгрижване. Работата на членовете на комисията бе 
протоколирана и съхранена на хартиен носител. 

   Екипа за организация и управление на проекта въведе в директория“Отч
ИСУН 2020 искане за трето междинно плащане на стойност 181
всички разходи за реализираните проектни дейности от месец юни 2017г. до 31.12.2017г., а 
именно: 

 Публикуване на информации за напредъка по изпълнението 
ежедневник 

 Изплащане на трудовите възнаграждения на работещите екипи по проект“Грижа в 
домашна среда“ 

   Извършените разходи са платени със средства, заделени от бюджета на община Тервел. Едва 
след одобрението на техническия доклад 
управляващия орган на оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ сумата от 
181 898.92 лв. ще бъде възстановена на община Тервел.

 

                                                                      

                   ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 

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

“Грижа в домашна среда“, финансиран от Оперативна
“, 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“ 
 

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ  ПРОЕКТЕН  МЕСЕЦ  –  ЯНУАРИ 
 

През  месец януари се проведе трета процедура за подбор на потребители и обгрижващи лица 
по проект“Грижа в домашна среда“. Обявените дати за прием на документи бяха спазени, в 
резултат на което са регистрирани 27 заявления на кандидат потребители и 2
домашни помощници и лични асистенти.  

Сертификати за преминато обучение получиха  20   лица. Социалните работници посетиха на 
място и изготвиха социални оценки за потребностите на 27 потребители. Комисията за оценка и 
подбор на потребители заседава и се произнесе с решения, определяйки индивидуален месечен 
бюджет за всеки един кандидат. Изготви се в табличен вид класирането на потребителите, 
съобразно броя часове за месечно обгрижване. Работата на членовете на комисията бе 
протоколирана и съхранена на хартиен носител.  

Екипа за организация и управление на проекта въведе в директория“Отч
ИСУН 2020 искане за трето междинно плащане на стойност 181 898.92 лв. Сумата включва 
всички разходи за реализираните проектни дейности от месец юни 2017г. до 31.12.2017г., а 

Публикуване на информации за напредъка по изпълнението на проекта в регионален 

Изплащане на трудовите възнаграждения на работещите екипи по проект“Грижа в 

Извършените разходи са платени със средства, заделени от бюджета на община Тервел. Едва 
след одобрението на техническия доклад и финансовия отчет /регистрирани в ИСУН2020/ от 
управляващия орган на оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ сумата от 

898.92 лв. ще бъде възстановена на община Тервел. 
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, финансиран от Оперативна програма „Развитие 
сирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

“ГРИЖА В ДОМАШНА СРЕДА“ 
“НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“ 

ЯНУАРИ  2018г. 

През  месец януари се проведе трета процедура за подбор на потребители и обгрижващи лица 
по проект“Грижа в домашна среда“. Обявените дати за прием на документи бяха спазени, в 

заявления на кандидат потребители и 23 на кандидати за 

лица. Социалните работници посетиха на 
място и изготвиха социални оценки за потребностите на 27 потребители. Комисията за оценка и 
подбор на потребители заседава и се произнесе с решения, определяйки индивидуален месечен 

зготви се в табличен вид класирането на потребителите, 
съобразно броя часове за месечно обгрижване. Работата на членовете на комисията бе 

Екипа за организация и управление на проекта въведе в директория“Отчетни документи“ на 
898.92 лв. Сумата включва 

всички разходи за реализираните проектни дейности от месец юни 2017г. до 31.12.2017г., а 

на проекта в регионален 

Изплащане на трудовите възнаграждения на работещите екипи по проект“Грижа в 

Извършените разходи са платени със средства, заделени от бюджета на община Тервел. Едва 
и финансовия отчет /регистрирани в ИСУН2020/ от 

управляващия орган на оперативна програма“Развитие на човешките ресурси“ сумата от 


