
 

  
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ            ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМA 

ЕВРОПЕЙСКИ                     РАЗВИТИЕ НА 

СОЦИАЛЕН ФОНД             ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

                

 

На 10.02.2022г. се подписа допълнително споразумение към договор за безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0046-C01 по проект: „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА 

+ В ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО“ финансиран по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2021“, с което се удължава периода на 

изпълнение от 12 /дванадесет/ месеца на 18 /осемнадесет/ месеца или до 30.09.2022г 

 

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни 

услуги за лица с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и 

преодоляване на последиците от COVID-19. 

 

Целта на проекта е 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. 

 

В проектното предложение се предвиждат следните два вида дейности: 

 

1. Патронажна грижа, като в рамките на изпълнение на проекта ще бъдат обслужвани 17 

/седемнадесет/ броя лица, получаващи патронажна грижа за период за още 6 месеца Община 

Малко Търново да извършва дейността по медико-социално обслужване на потребителите 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 услуги, както и предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране. 

 

2. Ще продължи въведената специална система за мерки за дезинфекция на сградния 

фонд на социалните услуги, делегирани от държавата дейности посредством изготвяне на 

графици и допълнителни мерки там където е нужно.Ще се създаде организация и система за 

скрининг, посредством бързи и PCR тестове от лицензирани лаборатории.Също така ще се 

направи организация за въвеждане при необходимост на мерки за разделяне/изолиране на 

потребителите на услугите, в т.ч. и физическо разделяне/преграждане на помещения, 

допълнителни плащания на персонала за положен извънреден труд, осигуряване на 

компютърна техника, таблети, телефонни апарати и др. Ще се направи проучване сред 

потребителите на ДДД от нерезистентен тип за осигуряването на компютърна техника, таблети 

и телефони, др. електронни устройства с цел адаптиране и приспособяване на средата на 

социалните услуги, делегирани от държавата дейности в контекста на въведените ограничения 

в резултат от епидемичната обстановка и осигуряване на възможности за тяхното предоставяне 

дистанционно.Ще се наеме персонал на срочен трудови договори при пълно работно време 3ма 

човека на длъжност "санитари" за услугите ДЦПЛУ(2 човека) и ЦСРИ(1 човек), които пряко да 

бъдат ангажирани с дейностите по превенция на COVID 19 (дезинфекция, почистване и др.). 

 


