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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА УСЛУГАТА „ПАТРАНАЖНА ГРИЖА“  
 ПО  ПРОЕКТ  „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА“  

 

Съгласно сключено допълнително споразумение №02 към Договор №BG05M9OP001-6.002-

0031-С01 за изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в община Копривщица“, срокът за 

изпълнение на здравно-социалната услуга  „Патронажна грижа“ се удължава с 6 месеца, 

считано от 01.08.2022 г. до 31.01.2023 г.  За посочения период финансирането се осъществява 

по Договор, рег. №BG05M9OP001-2.119-0014-C01 от 20.07.2022 г., процедура BG05M9OP001-

2.119 „Патронажна грижа + Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г.  и е на стойност 8 789,76 лева,  в това число разходи по линия на 

Европейския социален фонд в размер на 8 789,76 лева. 

Целта на дейността е чрез предоставяне на услуги в домашна среда да се осигури подкрепа на 

минимум 8 лица- възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Копривщица, 

във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.  

„Патронажна грижа“  обхваща следните услуги:  

• предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 

лица с увреждания и възрастни хора/медицински услуги, които не се предоставят по НЗОК в 

домашна среда като: мерене на кръвно, поставяне на инжекции, смяна на превръзки, контрол 

върху приема на лекарства и др.; оказване на помощ в дома за дребни социално-битови услуги/;  

• предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране - с фокус към възстановяване на 

социалната интеграция на лицата в обществения живот;  

• доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства 

(закупени със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по настоящата 

операция), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни и битови услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни 

от тези по настоящата операция);  

• транспорт на персонала, предоставящ грижа, от/до домовете на лицата.  

Всяко лице от целевата група-потребител по проекта, може да получава конкретните услуги в 

зависимост от неговите индивидуални потребности и нужди, максимум до 2 часа на ден.  

С оглед противоепидемичните мерки, няма да се изисква подаване на заявления от кандидат-

потребителите.   

Лицата, които имат нужда от предоставяне на услуги по „Патронажна грижа“, могат да ги 

заявяват на следните телефони: 0888118288 - М. Паралеева;  0885 743499 -  В. Йовкова, както 

и на ел. поща на община Копривщица: info@koprivshtitsa-bg.com 
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