
СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „ИСКЪР“ 
                                    Проект BG05M9OP001-2.101-0193-C01  

                                                            „Помощ в нужда/патронажни услуги за възрастни в риск 

                                                                            в Столична община – район „Искър“  

 
Договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3" 

 
В РАЙОН „ИСКЪР“ СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОМОЩ В 

НУЖДА/ПАТРОНАЖНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В РИСК В СТОЛИЧНА ОБЩИНА - 

РАЙОН „ИСКЪР“ 

 по процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ 

BG05M9OP001-2.101 

  

Столична община - район „Искър“ и Министерство на труда и социалната политика сключиха договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.101-0193-C01 от 15.06.2020 г.по 

Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 

3“, финансирана от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 с подкрепата на 

Европейския социален фонд. 

Продължителност на проекта: 16.03.2020 г. - 31.12.2020 г. 

Обща стойност на проекта: 337 080 лв. 

Средства от ЕСФ: 286 518 лева  

Национално съфинансиране: 50 562 лева. 

Основна цел на проекта: 

Ограничаване на бариерите пред социалното включване и подобряване качеството на живот на уязвими 

групи - възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и възрастни хора в 

риск (застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период), които живеят в 

домашна среда и за които в период на криза са налице сериозни предизвикателства към удовлетворяването 

на техни основни потребности. Дейността на местните власти е в посока развитието на практики за 

превенция на разпространението на вируса сред други групи в общността.  

Очаквани резултати по проекта: 

1. Осигуряване на конкретна подкрепа за 212 потребители, представители на най-уязвимата група с ясен 

социален ефект и въздействие върху тяхното ежедневие. 

2. Закупуване на продукти, лекарства и заплащане на битови сметки 

3. Повишаване на административния капацитет на общината за управление на ситуации в криза. 


