
 
 

Проект:  BG05M9OP001-2.040-0113 „Осигуряване на патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница” 

 

 

 

Информация  

На 29.05.2019 г. кметът на община Главиница г-н Неждет Джевдет подписа 

административен договор  № BG05M9OP001-2.040-0113 „Осигуряване на патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община Главиница” с Управляващия орган на ОП 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 за изпълнение на проект по процедура 

BG05M9OP001-2.040 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

2”. 

Проектът е с продължителност: 15 месеца. 
 

Почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда ще се 

предоставят в рамките на 12 месеца от мобилен екип, които включва следните специалисти: 

- 1 координатор за управление на услугата 

- 15 домашни санитари 

- 1 психолог 

- 1 медицинско лице 

- 1 рехабилитатор 
 

Обща стойност: 175 359,20 лв., в това число средства от ЕСФ – 149 055,32 лв. и национално 

съфинансиране -26 303,88 лв. 

 

Основната цел на проекта е: Подобряване качеството на живот и социално включване на 

възрастните хора и лицата с увреждания, чрез осигуряване на мрежа от услуги в домашна среда и 

изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им. 
 

Специфични цели: 

- да изгради модел за патронажна грижа на територията на община Главиница за възрастни 

хора и лица с увреждания, чрез предоставяне на качествени мобилни, интерактивни здравно-

социални услуги в домашна среда; 

- създаване на условия за социално включване на хората с увреждания и възрастни хора в 

живота на местната общност; 

- развитие на мобилни интегрирани здравно-социални услуги въз основа на модернизиране на 

социалната политика на община Главиница; 

- ангажиране на обществеността и съпричастността им към проблемите на хората с 

увреждания, хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване. 

Обхватът на целевата група е: 

- възрастни хора над 65 год. с ограничения или в невъзможност за самообслужване  

- хора с увреждания, удостоверени с ЕР на ТЕЛК, НЕЛК или друг медицински документ. 

Планираният брой лица, на които ще бъде предоставена мобилна интегрирана здравно-

социална услуга в домашна среда са 55 души. 


