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Община Годеч получи финансиране за реализацията на Проект BG05M9OP001- 6.004-0130 
„Патронажна грижа + - в Община Годеч, Компонент 2“ по Процедура BG05M9OP001-6.004 

„Патронажна грижа + - Компонент 2“, финансирана от Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“ 2014-2020. 

 
На 03.06.2021 г., между Община Годеч и Управляващия орган на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, е сключен Административен договор за 
предоставяне на БФП с цел реализацията на Проект BG05M9OP001-6.002-0134 „Патронажна 
грижа + в Община ”. Срокът за реализация на проекта е от 07.06.2021 г. до 07.06.2022 г., a 
предвиденият срок за предоставяне на услуги на крайните потребители е 12 месеца. 

Общия размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по проекта възлиза на 
63 725,76 лв., 100 % от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския 
социален фонд. 

В изпълнение на дейностите по проекта по Направление I – дейност „Патронажна грижа“ 
се осигурява предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги, както и осигуряване на 
подкрепа, чрез 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 
договора/, заплащане на битови сметки и заявяване и получаване на неотложни административни 
услуги /със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по договора/ на над 
29 лица, в т.ч. хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност за самообслужване, лица над 
54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от 
рисковите групи за заразяване с COVID-19. 

За периода от стартиране предоставянето на услугите за крайните бенефициенти 
/07.06.2021 г./ до 07.06.2022 г., са предоставяни патронажни грижи на 30 лица         от населените места 
на територията на Община Годеч. 

Услугите са безплатни за потребителите и се предоставят, посредством  наетия персонал. 
Максималната продължителност, през която 1 лице може да ползва интегрирани услуги по 
проекта, е до 2 часа на ден. 

Към момента са назначени 5 служители, на следните длъжности: 
- Социални работници – 3 лица; 
- Медицинска сестра – 1 лице; 
- Координатор – 1 лице. 

Предвид безспорния социален ефект, постигнат в резултат от реализацията на 
процедурата, Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките 
ресурси“ 2014-2020 обяви нова Процедура BG05M9OP001-6.004 „Патронажна грижа + -
Компонент 2“. В тази връзка Община Годеч получи покана за сключване на допълнително 
споразумение към договора за предоставяне на БФП за реализиране на Проект 
BG05M9OP001-6.004-0130 „Патронажна грижа + в Община Годеч, Компонент 2“, с цел 
удължаване срока за реализация на проектните дейности с допълнителни 6 месеца – от 
08.06.2022 г. до 08.12.2022 г., при запазване на първоначално договорираните условия на 
проекта. 

Съгласно сключеното Допълнително споразумение към Административния договор за 
предоставяне на БФП, Община Годеч ще получи допълнителни средства в размер на 31 862,88 
лв., с което общия бюджет на проекта ще достигне 95 588,64 лв. Средствата са изцяло БФП, като 
100% от сумата се предоставя от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

В изпълнение на сключеното Допълнително споразумение за изпълнение на Проект 
„Патронажна грижа + в Община Годеч, Компонент 2“ лицата, назначени като персонал в 
изпълнение на проектните дейности ще продължат трудовата си заетост за период от 6 месеца. 
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Удължаването на проектните дейности ще осигури подкрепа на всички потребители на 
патронажни грижи. 

Лицата, които желаят да ползват услуги по проекта, могат да подават документи за 
кандидатстване /Заявление–декларация по образец ведно с изискуемите документи към него/ до 
Кмета на Община Годеч, лично, чрез законния си представител или чрез упълномощено лице на 
място в сградата на Общинска администрация Годеч – Дирекция „Социални дейности, 
образование, култура, местни данъци и такси“. Към заявлението за ползване на услугите, се 
прилагат следните документи: 

 документ за самоличност на кандидата(за справка); 
 пълномощно и документ за самоличност на упълномощеното лице/законния 

представител (за справка), в случай, че документите не се представят лично; 
 медицински документи (ЕР на ТЕЛК/НЕЛК, ЛКК, епикриза и др. - копие) 
 други документи /при необходимост/. 
Допълнителна информация може да бъде получена на телефон: 072922252. 


