
                                                                     

                 ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО                                         
 

 Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ - 
Компонент 4, Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, 
финансиранa от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез 
Европейския социален фонд 
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Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 4 

 
  
 Източник на финансиране: ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., 
Процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.103 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“  за 
изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни 
хора и лица с увреждания в Община Велико Търново - Компонент 4“. 
 

Дата на сключване на Допълнително споразумение № 2 към AДБФП: 
19.10.2020 г. 

Дата на приключване на АДБФП: 04.05.2021 г. 
Стойност на проектното предложение: 172 499,04 лв., от които са осигурени от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове, а 25 874.86 лв. са национално 
съфинансиране). 

 
Община Велико Търново и Министерство на труда и социалната политика 

подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проект 
BG05M9OP001-2.103-0070-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Велико Търново“ - Компонент 4, Процедура BG05M9OP001-2.103 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“, финансирана 
от Европейския съюз с подкрепата на Европейския социален фонд.  
 Реализирането на проекта осигури удължаване на дейностите, които се изпълняват 
по Проект BG05M9OP001-2.040-0085-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Велико Търново“, реализиран в периода от 03.06.2019 г. до  
03.11.2020г.    

Основните цели на 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;  
В изпълнение на дейностите по проекта продължи предоставянето на интегрирани 

здравно-социални услуги на лица от следните целеви групи:  
 Възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за 

самообслужване;  
 Лица с увреждания и техните семейства; 

 
От стартирането на предоставените услуги за крайните бенефициенти от 

01.11.2019г. до сега, 209 лица са ползвали услуги по проекта в 16 населени места на 
територията на общината, както следва: гр. Велико Търново, гр. Дебелец, гр. Килифарево, 
с. Леденик, с. Присово, с. Церова кория, с. Миндя, с. Хотница, с. Русаля, с. Ново село, с. 
Никюп, с. Емен, с. Габровци и с. Пъровци, с. Плаково и с. Арбанаси. 


