
                                                             

Допълнително споразумение № 03 към договор  BG05M9OP001-2.040-0058- С01, 

Проект„ Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в  

община Полски Тръмбеш “,по процедура BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания–Компонент 2” и  процедура  

BG05M9OP001-2.040-101- Компонент 3  , осъществен с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансиран от  

Европейския социален фонд на Европейския съюз 
 

  

 

Община Полски Тръмбеш подписа Допълнително споразумение към 

административен договор по схема за директно предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по проект- Компонент 2 и 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в  

община Полски Тръмбеш ” Компонент 3 
 

 

На 22.12.2020 година, Община Полски Тръмбеш подписа с Министерство на 

труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, 

международни програми и проекти” Допълнително споразумение към административен 

договор по схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 2” и 

„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания- Компонент 3” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 2” 

Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване” по процедура 

BG05M9OP001-2.040, Проектът „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания в община Полски Тръмбеш”. С подписването на Допълнителното 

споразумение е променен срокът на изпълнение на проекта до 31.01.2021 година. 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”2014-2020г. с регистрационен номер на договора 

BG05M9OP001-2.040-0058.  

Сключването на анекса е от обществен интерес, тъй като изпълнението на 

договора в съответствие с предвидените в оперативната програма условия по схемата, е 

предпоставка за планираните цели и индикатори и е гаранция за успешното 

реализиране на предвидените съгласно програмата индикатори. Своевременното 

изпълнение на предмета на договора засяга подобряването на качеството на живот и 

възможностите за социално включване на хората с увреждане и възрастните хора, чрез 

осигуряване на услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за 

предоставянето им. Във връзка с безпрецедентните предизвикателства, свързани с 

пандемичен взрив на заболявания от вируса COVID 19 се налага мобилизиране на 

допълнителни публични ресурси за превенция и подпомагане на достъпа до здравни и 

социално-здравни услуги на уязвими лица, вкл. хора с увреждания или в невъзможност 

от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID 19. 

Предоставяните услуги ще са безплатни за хората.  

Една от основните дейност на общината е осигуряването на подходящи 

социални и здравни услуги за населението, както и неговата защита в ситуация на 

кризи, които са и приоритет на всеки план и програма на Община Полски Тръмбеш. 

 


