
         

Този документ е създаден в рамките на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с  увреждания в Община Велико 
Търново“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 
 
 

ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С  
УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ - КОМПОНЕНТ 2 

 
    
 
  Източник на финансиране: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

2014-2020, Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент 
BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – 
Компонент 2“  за изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна 
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“. 

 
Дата на сключване на АДБФП: 09.05.2019 г. 
Срок за изпълнение: 17 месеца 
Стойност на проекта по бюджет: 399 498,08 лв. 
 
Кратко описание на проекта: 
Дейностите по проекта са подобряване на достъпа до мобилни интегрирани здравно-
социални услуги в общността или в домашна среда; оказване на психологическа 
подкрепа на потребителите и техните семейства; постигане на независимост и социално 
включване за възрастните хора и хората с увреждания. 
 
Целеви групи за потребители на услугите са:  
 Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
 Лица с увреждания и техните семейства.  
 
Резултати:  
 Предоставени са мобилни интегрирани здравно-социални услуги на минимум 157 лица 
– потребители по проекта и подобрено качество на живот на лицата от целевите групи; 
 Обособен и разкрит е Център за почасово предоставяне на мобилни интегрирани 
здравно-социални услуги в общността или в домашна среда (Център за патронажна 
грижа); 
 Подбран и назначен е персонал в центъра; 
 Осигурено е обзавеждане и оборудване за нуждите на центъра в т. ч. доставен нов 
автомобил. 


