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За подобряване на достъпа до интегрирани социално-здравни услуги в
домашна среда на лицата с увреждания и възрастни хора с
ограничения или в невъзможност за самообслужване, през настоящата
година Община Велико Търново:

Предоставя 
интегрирани 

социално-здравни 
услуги в 

изпълнение на 
Постановление на 

Министерски 
съвет, със средства 

осигурени от 
държавния 

бюджет.

Предоставя
интегрирани 

здравно-социални 
услуги в домашна 
среда по Проект 

„Патронажна грижа 
за възрастни хора и 
лица с увреждания 
в Община Велико 

Търново“, със 
средства от ОП РЧР

Предоставя 
интегрирани 

социално-здравни 
услуги, чрез Звено 

за услуги в 
домашна среда 
към Домашен 

социален 
патронаж –

Велико Търново, 
със средства 
осигурени от 
бюджета на 

Община Велико 
Търново.

Предоставя 
асистентска 
подкрепа в 

изпълнение на 
механизма 

лична помощ по 
реда на Закона 

за личната
помощ, със

средства 
осигурени от 
държавния

бюджет



Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Велико Търново“

От 03.06.2019 г. Община Велико Търново изпълнява Проект „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“,
финансиран със средства от ОП РЧР 2014-2020.
Сред основните цели на проекта е подобряване достъпа до мобилни
здравни и социални услуги за жителите на малките, отдалечени и
труднодостъпни населени места на Община Велико Търново, чрез
създадения Център за патронажна грижа.

Мобилни интегрирани здравно-социални услуги и
психологическо консултиране по проекта ще се
предоставят, считано от 01.11.2019 г. на 157 лица от
Община Велико Търново, които ще получават здравни
и/или социални услуги до 2 часа на ден.

Всеки потребител на услугата, след извършена оценка
на потребностите, ще получи специализирана подкрепа
и грижи от специалисти.
Гарантирането на мобилност и гъвкавост на услугите се
осигурява, чрез закупено по проекта транспортно
средство.



Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в 
Община Велико Търново“

За реализиране на дейностите по проекта, в създадения Център за
патронажна грижа са назначени 2 лица на длъжност „специалист,
социални дейности“ и 1 лице на длъжност „шофьор“.
За предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране е
предвидено назначаването на 1 лице на длъжност „психолог“ .

Кандидати за потребители са лица попадащи в следните целеви групи:
� Лица с трайни увреждания, вкл. с хронични заболявания;
� Възрастни хора над 65 г., с ограничения или в невъзможност за

самообслужване.
� Лица претърпели оперативни интервенции или след

хоспитализиране.



Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 
увреждания в Община Велико Търново“

Предоставянето на мобилни интегрирани здравно-социални услуги по проекта
гарантира задоволяване на индивидуалните потребности на потребителите на
услугите, чрез подходящо подбран персонал, който ще бъде обучен по
Методика за предоставяне на патронажни грижи по домовете за възрастни
хора и хора с увреждания, изготвена от Министерство на здравеопазването по
Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания -
Компонент 1“.

В изпълнение на дейностите по проекта в Община Велико Търново е
предвидено да бъдат обучени и назначени за предоставяне на:
� социални услуги - 22 лица на длъжност „домашен санитар “
� здравни услуги - 2 лица на длъжност „медицинска сестра“

Гъвкавостта на програмата позволява предвиденият персонал за предоставяне
на здравни и социални услуги да бъде променян, според индивидуалните
потребности на кандидатите за потребители на патронажна грижа.



Функции и задължения на Министерство на здравеопазването и неговите
териториални структури във връзка с изпълнението на Процедура „Патронажна
грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“

Разработване и утвърждаване на „Методика за предоставяне на патронажни грижи
по домовете за възрастни хора и хора с увреждания“ в рамките на Процедура 
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – компонент 2“,  в т. ч.:
ü Стандарти за качество на патронажната грижа;

ü Въведени изисквания спрямо материалната база и човешките ресурси, 
ангажирани с предоставяне на услугите; 

ü Програма за специфично обучение на медицинските специалисти, които ще
предоставят патронажни грижи;

ü Програма за специфично обучение на специалистите в областта на 
социалните дейности, които ще предоставят патронажна грижа.

Осъществяване на текущ мониторинг и контрол по предоставяне на услугите
(Регионални здравни инспекции).
Извършване на Супервизия (Регионални здравни инспекции).



През 2016 г., Община Велико Търново стартира изпълнението на Проект „Подкрепа
за независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020.
За подобряване достъпа до качествени социално-здравни услуги, оказване на
психологическа подкрепа, постигане на независимост и социално включване на
възрастните хора и хората с увреждания по проекта беше назначен персонал от
общо 58 лица, от които:

ü 1 лице на длъжността „Управител”,
ü 1 лице на длъжност „Социален работник”,
ü 1 лице, на длъжност „Психолог”,
ü 1 лице на длъжност „Медицинска сестра”,
ü 40 лица на длъжност „Личен асистент”
ü 14 лица на длъжността „Домашен помощник”.

При реализиране на дейностите по Проект
„Подкрепа за независим живот“, на общо 108 лица
от целевата група, в т.ч. 17 деца с трайно намалена
възможност за социална адаптация са предоставяни
интегрирани социално-здравни услуги и
психологическо консултиране.



От месец декември 2017 г., след приключване на дейностите по Проект „Подкрепа за
независим живот“, социалните услуги „Личен асистент“ и „Домашен помощник“ се
предоставят в изпълнение на Постановление на Министерски съвет, със средства
осигурени от държавния бюджет.

За осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта, със средства осигурени от
бюджета на Община Велико Търново, към Домашен социален патронаж – Велико
Търново са назначени: 1 лице на длъжност „Специалист, социални дейности“, 1 лице
на длъжност „Психолог“ и 1 лице на длъжност „Медицинска сестра“.

Към настоящия момент, в изпълнение на Постановление на Министерски съвет
интегрирани социално-здравни услуги и психологическо консултиране се
предоставят на 70 лица от целевата група, чрез 39 лица назначени на длъжност
„Личен асистент“ и 14 лица назначени на длъжност „Домашен помощник“.

От 2017 година до момента, интегрирани социално-здравни услуги и психологическо
консултиране са предоставяни на над 130 лица.



От 2014 година, след приключване на
дейностите реализирани по Проект „За по-
добър живот“ по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013,
към Домашен социален патронаж – Велико
Търново, функционира Звено за услуги в
домашна среда, което към настоящия момент
предоставя интегрирани социално-здравни
услуги на над 54 лица.

Услугите се предоставят от 18 лица назначени на
длъжност „Домашен санитар“, от тях 16 лица на 8
часов работен ден и 2 лица на 4 часов работен
ден.
От 2014 г. до момента, почасови услуги са
предоставяни на над 170 лица.
Звено за услуги в домашна среда към Домашен
социален патронаж – Велико Търново се
финансира изцяло със средства осигурени от
бюджета на Община Велико Търново.



Включване в механизма лична помощ по реда на                                               
Закона за личната помощ

Считано от 01.09.2019 г. Община Велико Търново стартира предоставянето на
лична помощ в изпълнение на Закона за личната помощ.
Лицата, които имат право да бъдат включени в механизма лична помощ по реда
на Закона за личната помощ са:

� Хората с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен 
на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

� Децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен 
на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

� Децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и 
степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност.

На територията на Община Велико Търново, лицата попадащи в посочените целеви
групи са: 597 лица с увреждания и 113 деца с увреждания.

Към настоящия момент в механизма лична помощ в Община Велико Търново са
включени 58 пълнолетни лица с увреждания, в това число 6 деца с увреждания.



� Общинска програма за асистирана репродукция – с годишен бюджет
70 000 лв., като към тях се прибавя и преходен остатък с неусвоените
средства за предходните 2 години. От стартиране на програмата през
2011 г. до момента, родените деца са 59, като са подпомогнати 158
двойки, от които 1/3 са кандидатствали повече от 2 пъти.

� Програма „Здрави деца в здрави семейства“ – с годишен бюджет
12 200 лв. В рамките на програмата ежегодно се провежда кампания
„Движи се и победи“, като за периода 2015-2019 г. в програмата са се
включили над 4 800 лица, деца и семейства.

� Оздравителна програма за ограничаване на наднорменото тегло и
затлъстяването, гръбначните изкривявания и неправилните стойки
сред децата и учениците – с годишен бюджет 20 000 лв., като за
периода 2015-2019 в програмата са включени 329 деца.

� Оздравителна програма за ограничаване на усложненията, като
хипертония и затлъстяване – с годишен бюджет 10 000 лв., като за
периода 2015-2019 г. в програмата са включени 166 деца.




