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„Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Тервел”, финансиран по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“, съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз.” 
 

 

 

 

ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.101-0156 ” ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ 

ХОРА И ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ” 

 
 
     На 24 юни 2020 година бе сключен административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, 

процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - 

Компонент 3. Одобреното интегрирано проектно предложение на Община Тервел е с 

продължителност 9  месеца – от 16.03.2020г. до 31.12.2020г. Общият размер на предоставената 

безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд възлиза на 88 290.00 лева, като 

от тях 75 046.50 лв.  европейско и 13 243.50 лв.  национално финансиране. 

Обща цел: 

Посредством комплекс от дейности, организирани и изпълнявани от Община Тервел ще бъде: 

1. Създадена безопасна  по отношение на заплахата от заразяване с COVID-19  среда за 

най-уязвимите групи от населението на общината - хората над 65-годишна възраст с 

ограничени възможности за самообслужване, хората с увреждания и семействата им. За   

тях ще бъде организирана мрежа от услуги и доставки до домашен адрес. Със средства 

на потребителя ще се закупуват готова храна, хранителни продукти, медикаменти, вещи 

от първа необходимост, ще се заплащат такси, битови сметки, ще се заявяват и 

извършват административни услуги. По този начин ще бъде ограничена възможността 

тази уязвима група от хора да има контакти  с външни на семействата лица и да се зарази 

с  COVID-19.   

2. Създадени условия за превенция и ограничаване разпространението на вируса, 

посредством ограничаване на контактите на хората, поставени под карантина и на 

техните семейства. За домакинствата под карантина ще бъде организирана мрежа от  

доставки и услуги до домашен адрес, включващи закупуване на готова храна, 

хранителни продукти, лекарства, плащане на битови сметки, съдействие за 

административни услуги, които ще се заплащат със лични, финансови /на 

домакинствата/  средства. По този начин вероятността за напускане на домакинството 

от лице с наложена от здравните власти мярка карантина ще бъде сведена до 

необходимостта от посещение на лекар. Така рискът от разпространяване на вируса, за 

който е възможно да съществува без клинични признаци у лице под карантина, ще бъде 

силно ограничен и ще се запази обществения интерес. 

Проектът включва две дейности - подбор на персонал и работа на звено за патронажна грижа. 

В звеното ще работят диспечер и 11 разносвачи. На тяхно разположение ще се предоставят 

четири автомобила, посредством които ще се осъществява бързо транспортиране на доставките 

до домашните адреси на потребителите. 


