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Този документ е създаден в рамките на проект № BG05M9OP001-6.002-0170-C01 „Патронажна грижа+ в 

община Завет”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 

“Патронажна грижа +“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Завет  и при никакви обстоятелства 

не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Управляващия орган на ОПРЧР  2014 – 2020 
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ПРИКЛЮЧИ ПРОЕКТ „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА+ В ОБЩИНА ЗАВЕТ“ 

 

 На 09.09.2022 година приключи изпълнението на проект „Патронажна грижа + в 

община Завет“, сключен с Управляващия орган на Оперативна програма "Развитие на 

човешките ресурси" за срок от 14 месеца (считано от 12.07.2021 г. до 12.09.2022 г.). 

Изпълнението на дейността „Патронажна грижа“ по Договор № BG05M9OP001-6.002-0170-

C01 стартира на 09.09.2021 г. и даде възможност да се предостави Услугата от общ 

икономически  интерес (УОИИ) в община Завет за период от една година. 

 С изпълнението на проекта се постигна основната цел на процедурата, да се 

осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с 

увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните 

услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19. 

 Основната цел на дейността е продължаване на създадения модел за патронажна 

грижа на територията на община Завет за възрастни хора и лица с увреждания, други 

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

рисковите групи за заразяване с COVID-19, чрез предоставяне на качествени мобилни, 

интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и доставка на храна, хранителни 

продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, 

заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги.  

 Дейностите по проекта покриха нуждите на населението от предоставяне на услуги 

в домашна среда на възрастни хора и лица с увреждания, като по този начин се защити 

обществения интерес и се продължава процеса на грижа за хората с увреждания и 

възрастните. 

 Въпреки създалата се усложнена епидемична обстановка от COVID-19 и обявеното 

епидемиологично положение на територията на страната, предоставянето на услугата в 

общината  не бе преустановена. 

 За периода на проекта от предоставянето на мобилната, интегрирана, здравно-

социална услуга в домашна среда, са се възползвали 32 потребители от общината. 

С предоставянето на услугата патронажна грижа не само се задоволиха нуждите на 

потребителите, но се повишиха изискванията и очакванията на населението към 

предоставяните социалните услуги. Изразено е категорично становище на ползвателите на 

услугата, че е необходимо нейното по-нататъшно предоставяне и надграждане. 


