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Проект BG05M9OP001-6.002-0194 „Патронажна грижа +  в община Тервел”, финансиран по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален фонд на 

Европейския съюз.” 
 

 
 
ПРОЕКТ  BG05M9OP001-6.002-0194 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+  В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ“, 

ПРОЦЕДУРА  BG05M9OP001-6.002 “ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“ 
НА ОП“РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2014-2020 

 
ПЪРВО ПРОЕКТНО ТРИМЕСЕЧИЕ  01.10 – 31.12.2021г. 

 
 

    На първи октомври 2022г. стартираха проектните дейности в двете направления по Договор 
за БФП № BG05M9OP001-6.002-0194-С01 на оперативна програма”Развитие на човешките 
ресурси”:   
 

 Патронажна  грижа – предоставяне на мобилни, интегрирани здравно-социални услуги в 
домашна среда на нуждаещи се лица от мултифункционален екип, включващ 
медицински фелдшер, специалист социални дейности, психолог и домашни санитари. 

 Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата дейност – 
осигуряване на защитена от COVID-19 среда за общо 36 лица, ангажирани в 
предоставянето на социални услуги, делегирана от държавата дейност. 

 

    Подготвителният период обхвана месеците октомври и ноември 2022г., а екипа за управление 
и организация на проекта извърши следните дейности: 

 

 обособи офис на новоразкрито функционално звено“Патронажна грижа“ в сградата на 
общинска администрация Тервел; 

 изготви информация за стартирането, същността, обхвата, финансовите средства, 
периода на реализация на проект “Патронажна грижа + в община Тервел“; 

 разработи методология за функционирането на патронажното звено; 
 подготви и разписа вътрешни процедури и правила; 
 осигури консумативи за ежемесечната техническа и счетоводна отчетност; 
 създаде директория за информиране на нуждаещи се лица и широката общественост на 

интернет страницата на Община Тервел – секция “Начало“; 
 обяви процедура за подбор на персонал по компонент две на проекта„Превенция на 

COVID-19 в социалните услуги, делегирана от държавата дейност“; 
 консултира кандидати за длъжността ”Дезинфектатор” относно сроковете за подаване на 

документи, местонахождението и характера на работа, изискванията за свободните 
работни места и т.н.; 

 създаде необходимата работна документация за процедурата по подбор на персонал; 
 сключи трудови договори с 6 одобрени лица за позицията ”Дезинфектатор”; 
 комплектова и заведе лични досиета на наетия персонал по направление 2; 
 осигури авансови финансови средства за реализацията на планираните по проекта 

дейности; 
 

   В първия зимен месец шест дезинфектатора започнаха своята работа на два обекта – дом за 
стари хора в с.Полковник Савово и офиса на социална услуга”Асистентска подкрепа”, находящ 
се в сградата на общинска администрация Тервел. На наетите лицата бяха определени преки 
ръководители, които да подпомогнат процеса на адаптация на новото работно място и 
сформирането на работни екипи. Осигурени бяха необходимите материали и консумативи за 
работа. Пет от новоназначените лица работеха на пълен 8-часов работен ден, а дезинфектаторът 
за услугата”Асистентска подкрепа” на непълен 4-часов работен ден.  


