
 

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП РЧР 2014-2020, Проект „Патронажна грижа + в Община 

Полски Тръмбеш”, наименование на процедурата „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +”  BG05M9OP001-6-002, Приоритетна ос 

6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка 

на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката., Финансирана  от Европейският съюз чрез 

Европейският социален фонд 

 

Община Полски Тръмбеш подписа Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси” 2014-2020 по процедура BG05M9OP001-6.002 за изпълнение на  проект 

„Патронажна грижа + в община Полски Тръмбеш” 

 
       На 04.03.2021 година, Община Полски Тръмбеш подписа Административен договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” 2014-2020, приоритетна ос 6 ”Подкрепа за преодоляването на 

последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за 

екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката” по процедура за 

изпълнение на проект BG05M9OP001-6.002-0053 „Патронажна грижа + в община Полски 

Тръмбеш”.  

      Съгласно подписаният Договор, проекта е на стойност 164 524,32 лв., в това число разходи 

по линия на Европейският социален фонд в размер на 164 524,32 лв.  

      Срокът за изпълнение на дейностите по споразумението е 13 месеца, считано от 03.03.2021 

година. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020 год.  

        

Целеви групи по проекта са: 
- Служители в структури на публичната администрация предоставящи социални и здравни 

услуги, служители на социални услуги; 

- Потребители на социални услуги, делегирани от държавата дейности; 

- Хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други 

уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите 

групи за заразяване с COVID-19. 

      Индикативният брой участници, които ще получават интегрирани здравно –социални 

услуги е 48 бр. - лица от община Полски Тръмбеш, получаващи подкрепа в семена среда.  
Индикативният брой подкрепени участници включително с увреждания, пряко изложени 

на риск ото заразяване с COVID-19 – общо 118. 

Предоставяните услуги са безплатни за потребителите.  

      Основната цел при реализиране на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне 

на патронажна грижа за възрастни хора и за лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, 

както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в 

отговор на предизвикателствата, свързани с разпространение на COVID-19. Ще се осигури 

продължаване на подкрепата по осигуряване на почасови мобилни интегрирани здравно-социални 

услуги в домовете на лицата, които са застрашени заразяване с Корона вирус.  

 

 


