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С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

ОТНОСНО СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТ:   

“Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Костенец” 

   

 

  УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

 Уведомяваме ви, че на 09.06.2020 г. община Костенец сключи административен договор за безвъзмездна 

финансова помощ по проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на 

община Костенец“, процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“, 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.“ 

По проекта ще бъдат предоставяни услуги „Патронажна грижа“ за уязвими лица, живеещи на територията на 

община Костенец, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и за лица в карантинен период. 

Услугите включват: доставка на храна, хранителни продукти, продукти от първа необходимост, вкл. Лекарства 

/закупени със средства на потребителите/, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни 

административни услуги /със средства на потребителите/ 

 Потребители на услугите могат да са: 

- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване 

- Хора с увреждания и техните семейства 

- Възрастни в риск /лица, зависими от грижа, поради увреждане, неподвижност или невъзможност за водене 

на независим и самостоятелен живот, лица или членове на семейството, поставени под карантина във връзка 

с COVID-19, самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами/ 

 

 

 БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 ДОГОВОР № BG05M9OP001-2.101-0186-C01 от 09.06.2020 г. 

 СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 120 990 лв. 

 СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕСФ: 102 841, 50 лв. 

 НАЦИОНАЛНО СЪФИНАНСИРАНЕ: 18 148, 50 лв. 

 

 НАЧАЛНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 16.03.2020 г.  

 ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: до 31.12.2020 г. 

  

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ 

Процедура  за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05М9ОP001-2.101 

Проект “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания 

в Община Костенец – Компонент 3” 

 

 


