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ВЪВЕДЕНИЕ  

Общинската стратегия за развитието на социалните услуги в Община Бяла Слатина 
/2016–2020 г./, наричана по-нататък в текста „Стратегията” е естествено продължение на 
Общинска стратегия за развитието на социалните услуги в Община Бяла Слатина 2010 – 
2015 г. и е разработена в изпълнение на чл. 19 от Закона за социално подпомагане и чл. 
36б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.  

Настоящата стратегия съответства изцяло с утвърдената Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област Враца, както  и  на нейните ключови и 
функционални приоритетни направления, относно:  

 Превенция за деца и семейства в риск;  

 Грижа за лица с увреждания и лица в рискови групи; 

 Деинституционализация на възрастните и грижа за старите хора; 

 Развитие на човешките ресурси; 

 Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество. 
Приемането на Стратегията за социални услуги в община Бяла Слатина, изразява 

стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална 
политика в общината. Тя е разработена с цел да подпомогне общинската власт в усилията 
й да предоставя по-качествени услуги на гражданите си и да води политика, одобрявана и 
очаквана от тях.   

Стратегията е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в 
община Бяла Слатина – Общинска администрация, Общински съвет, териториалната 
структура на Агенцията за социално подпомагане (Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 
Бяла Слатина), Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бяла Слатина, доставчици на социални 
услуги и местни граждански организации (НПО). В процеса на планиране са включени 
представители на всички заинтересовани страни от общината, обединени в тематични 
групи по ключовите компоненти на стратегията. Групите  участват на доброволен принцип, 
мотивирани от убеждението за необходимостта от адекватна работеща общинска 
стратегия и план за развитие на социалните услуги, които да допринесат за решаване на 
острите социални проблеми сред населението в община Бяла Слатина.  

Стратегията е базирана на извършения Анализ на потребностите от социални услуги 
в община Бяла Слатина, приет от Общински съвет – Бяла Слатина с Решение № 1089/ 
24.09.2015 г. В него са посочени конкретни изводи и препоръки за развитието на 
социалните услуги в община Бяла Слатина, въз основа на анализ на групите в риск на 
територията на общината, оценка на съществуващите социални услуги и оценка на 
ресурсите за развитие на социалните услуги. 

ОБХВАТ 

Стратегията задава параметрите на социалните услуги в община Бяла Слатина. В 
географско отношение покрива всички 15 населени места в общината (гр. Бяла Слатина, с. 
Алтимир, с. Буковец, с. Бъркачево, с. Бърдарски геран, с. Враняк, с. Габаре, с. Галиче, с. 
Драшан, с. Комарево, с. Попица, с. Соколаре, с. Тлачене, с. Търнак и с. Търнава ), като се 
обръща специално внимание на малките населени места, където живеят малобройни 
рискови групи.  

Тя обхваща планирането на конкретни социални услуги за всички възрасти и уязвими 
групи като особено значение се отдава на децата, хората с увреждания и старите хора. 

Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията 
на общината през следващите пет години (2016 – 2020 г.) 

ВИЗИЯ, ЦЕННОСТИ И ПРИНЦИПИ 

Във фокуса си Стратегията за развитие на социалните услуги поставя развитието на 
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качествена и иновативна система от социални услуги. Тази стратегия изразява желанието 
за създаване на условия за пълноценна реализация чрез грижа и подкрепа за местните 
общности, групи, индивиди в риск, защото реализацията е право на всеки един и 
допринася за развитието на общностите. 

За постигането на тези цели общинската стратегия предвижда развиването на 
модерна, ефективна система от социални услуги, които поставят в своя център 
ползвателя, отговаря на нуждите на общността, осигурява равен достъп и непрекъснато 
подобрява своето качество.  

Основна ценност за стратегията е всяко човешко същество със своята уникалност на 
възможностите за реализация, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, 
възраст, социално положение.  

Стратегията утвърждава следните принципи и ценности при планирането и 
предоставянето на социални услуги: 

o Съответствие на социалните услуги с международните документи относно 
човешките права; 

o Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички социални 
групи; 

o Ефективност и ефикасност на социалните услуги и партньорствата; 

o Равен достъп до услуги за всички живеещи на територията на община Бяла 
Слатина; 

o Водещи интереси на потребителите при планиране и предоставяне на социални 
услуги;  

o Създаване на гъвкави услуги, съобразени с конкретните нужди и потребности на 
потребителите; 

o Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на социални услуги; 

o Насърчаване на услугите в общността;  

o Ползване на услуги от резидентен тип само в краен случай; 

o Предоставяне на възможност за участие на потребителите в процеса на планиране 
и потребление на услугите; 

o Ефективност и прозрачност при усвояването на финансовите средства; 

o Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги; 

o Изграждане на мрежа от партньорства на местно ниво, с участието на всички 
заинтересовани страни; 

o Подкрепа на персонала за развитие на професионалната квалификация и умения в 
съответствие с новите изисквания и стандарти; 

o Законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България: 
Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на 
детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната 
администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от 
дискриминация както и съответните подзаконови нормативни актове. 

ЦЕЛ на Стратегията е да определи приоритетите в областта на социалните услуги в 
общността на местно ниво, съобразени със специфичните потребности на населението в 
община Бяла Слатина, да гарантира синхронизиране на действията на държавата, 
местната власт и гражданския сектор за подобряване благосъстоянието на децата и 
възрастните в община Бяла Слатина.  

Стратегията предвижда и се базира на разбирането за развитието на социалните 
услуги като развитие на социалната икономика, разгърнато като двустранен процес – от 
една страна развитие на социалните услуги за деца и възрастни, като средство за 
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адекватно посрещане на нуждите и потребностите на рисковите групи деца и възрастни; 
развитие на икономиката и трудовата заетост – осигуряване на подходящи работни места 
за квалифицирани в сферата на социалните дейности специалисти и други специалисти в 
подкрепящите и обслужващите дейности. 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
В края на 5-годишния период от изпълнението на Стратегията ще се постигне 

подобряване на живота на уязвимите групи в община Бяла Слатина чрез промяна в обема, 
вида и качеството на предлаганите социални услуги: 

 Увеличаване на дела на децата, отглеждани в семейна и алтернативна семейна 
грижа; 

 Трансформирана (закрита) специализираната институция за стари  хора в с. Попица; 

 Разкриване на подкрепящи услуги. 

1. Анализ и оценка на ситуацията  

 
1.1. Подготовка и организация 
Стратегическото планиране на социалните услуги на общинско ниво стартира с 

разработване на на рисковите групи в 
Същият е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 

социално подпомагане, Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и 
във връзка с разработването на стратегия за развитие на социалните услуги в област 
Враца  за периода 2016 – 2020 г. и е основа за разработване на настоящата стратегия.

Проучването на ситуацията е извършено в периода месец юни- месец август 2015 г.  
За нуждите на анализа са използвани данни за тригодишен период: 2012, 2013 и 2014 
година. За набиране на статистическата информация са използвани данни от следните 
институции: Териториално статистическо бюро-град Враца, Национален статистически 
институт, Териториално поделение на Националния осигурителен институт гр. Враца, 
Регионален инспекторат по образование гр. Враца, Регионална дирекция „Социално 
подпомагане” - Враца, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла Слатина, Регионална 
здравна инспекция гр. Враца, Районно управление „Полиция” гр. Бяла Слатина, Дирекция 
"Регионална служба по заетостта" Монтана и др. Проведени са работни срещи, където са 
обсъждани проблемите в социалната сфера, идентифицирани са потребностите на 
конкретните рискови групи, тенденциите в развитието на социалните услуги на 
територията на Общината и възможностите за осъществяване на планираните действия.  

Аналитичният доклад е продукт на съвместните усилия на Общинския екип за 
стратегическо планиране на социалните услуги и разработване на Общинска стратегия за 
развитие на социалните услуги 2016-2020 г., определен със заповед № 365/23.07.2015 г. на 
Кмета на община Бяла Слатина и включва представители от Общинска администрация, 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла Слатина, Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла 
Слатина, представители на социалните институции в Общината, представител на 
Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане, представители на 
неправителствени организации в общината, граждански организации, представители на 
целевите общности и рисковите групи.  

При разработването на Стратегията са използвани следните принципи и подходи на 
планиране: 

 Планиране с участието на заинтересованите страни на общинско и областно ниво; 

 Съответствие с реалните потребности на лицата в риск; 

 Изпълнимост и приложимост на планираните интервенции; 

 Гъвкавост при определянето на съдържанието на планираните услуги и мерки. 
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1.2. Съответствие с международни, национални и местни политики 
Разработването на Стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво е 

в съответствие с принципите, утвърдени в: 
Международни нормативни актове в сферата на социалното развитие: 

 Всеобща декларация за правата на човека на ООН; 

 Конвенция на ООН за правата на детето; 

 Конвенция за правата на хората с увреждания на ООН; 
Документи на национално ниво: 

 Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на населението на 
Република България (2012 – 2030); 

 Национална концепция за насърчаване активния начин на живот на възрастните 
хора (2012 – 2030); 

 Национална стратегия за дългосрочна грижа; 

 Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 
България”; 

 Национална стратегия за детето (2008 – 2018). 
Документи на регионално ниво: 

 Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Враца  (2016 – 
2020); 

Документи на общинско ниво: 

 Общински план за развитие на община Бяла Слатина (2014-2020);  

 План за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на стратегия на област 
Враца за интегриране на българските граждани от ромски произход и други 
граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 
2015-2017 

 Общинска стратегия за закрила на детето 2014 – 2017 г. 

 Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални услуги в Община 
Бяла Слатина, приета от Общински съвет Бяла Слатина с Решение № 
601/25.03.2012 г.; 

 
1.3 Анализ на дефицитите на услуги – общи заключения 

         За да се преодолее неравномерността в развитието и достъпа до социални услуги, 
Общинската стратегия обхваща всички уязвими общности, всички възрастови групи и 
всички населени места на територията на общината, със специално внимание към малките 
населени места, където също живеят групи и индивиди в риск. Стратегията проектира 
развитието както на социалните услуги, така и на пакет от общински политики и 
хоризонтални мерки за социално включване, насочени към устойчиви решения на 
проблемите на рискови групи.  
 Наличните услуги в общината са разглеждани в три групи – услуги за деца, за 
възрастни лица и за стари хора. Анализът на социалните услуги разглежда социалните 
услуги общо за община Бяла Слатина по отношение на капацитет, основни дейности, 
човешки и материални ресурси.  
 Предлаганите социални услуги в общността не покриват реалните потребности и не 
обхващат всички рискови групи - развитите вече услуги са насочени предимно към една 
конкретна рискова група и не обхващат останалите нуждаещи се, живеещи на същата 
територия. Приоритетно направление за развитието на социалните услуги в община Бяла 
Слатина трябва да стане развитието на максимално широк спектър от услуги за 
семействата в риск,с цел превенция на изоставянето и предоставяне на по-широк спектър 
от социални услуги, удовлетворяващи потребностите на уязвимите групи.  
 Необходимо е да се развият разнообразни услуги за възрастни хора и хора с 
увреждания в общността, които да затворят цикъла от предоставяните социални услуги на 
територията на общината.  
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 Приоритетна необходимост на стратегията е развитието на мерки за превенция и 
услуги за подкрепа на семействата в риск 
 Да се предвидят целенасочени мерки за преодоляване на липсата на персонал и/или 
неговата недостатъчна квалификация, без което е трудно осъществимо развитието на 
необходимите социални услуги в малките населени места в общината. 
 Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между 
институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при 
преодоляване на бедността и социалната изолация. 
 Очертават се следните общи изводи: 

 Община Бяла Слатина се характеризира с минимален брой специализирани 
институции –1 брой (Дом за стари хора в с. Попица), в която се обслужват ползватели не 
само от област Враца, но и от други области;  

 Няма гарантиран набор от услуги по превенция, които да оказват подкрепа на 
родители и деца за отглеждането и възпитанието им. Услугите за превенция на рискови 
групи деца са крайно ограничени. Съществуващите услуги са повече центрирани към 
децата и рядко обхващат родителите и налични рискови групи в общината (млади майки с 
риск да изоставят децата си, бедни и самотни родители с нисък родителски капацитет и 
др.); 

 Изхождайки от възможностите, които са предлагани през годините от държавната 
политика, в Общината са развити еднотипни социални услуги като жилища и центрове и 
по-малко се експериментира с други форми на социална подкрепа – като мобилна работа, 
помощ в домашни условия, жилищно настаняване с различни степени на подкрепа и др.;  

 Както в повечето малки общини, така и в община Бяла Слатина са развити 
предимно услуги в общността за възрастни – традиционно действащите Домашен 
социален патронаж, Общинско предприятие „Пазари и социални дейности” и новите 
интегрирани социални услуги: домашен помощник, социален асистент, личен асистент;  

 Наблюдава се активно участие на неправителствения сектор при разработване и 
прилагане на местни политики в областта на социалните услуги: Сдружение „Първи юни” с 
участие в проекта  на община Бяла Слатина -Център за деца и родители „Аз и моето 
семейство” за социално включване на представителите на уязвимите групи, както и  
разработването и действието на проекта им „Участвам, дарявам променям”, за създаване, 
развитие и финансиране на  на местни инициативи, разрешаване на социални проблеми, 
развитие на културата на дарителството и доброволчеството на местно ниво, реализиране 
на идеи в областта на културата, на опазването на околната среда, ранното детско 
развитие и социалното включване. 

 Видима е липсата или недостатъчната квалификация на персонала в системата на 
социалните услуги. На персонала, предоставящ социални услуги не се оказва адекватна 
методическа подкрепа и не се организират обучения за развитие на техния капацитет. Не 
са осигурени възможности за повишаване на професионалната им квалификация, 
обогатяване на опита и супервизия. 

 
1.4. Общи изводи за наличните социални услуги 
На територията на община Бяла Слатина палитрата от социални услуги не е 

особено добре развита. Липсват подкрепящи социални услуги в общността.  

 Социалните услуги на територията на община Бяла Слатина са почти изцяло в 
общността. Наличието само на една специализирана институция за предоставяне на 
социални услуги- Дом за стари хора е показател за адекватна социална политика на 
общинското ръководството и е гаранция за успешно провеждане на процеса по 
деинституционализация в Общината. 

 Териториалното разпределение на социалните услуги в общността в Общината е 
сравнително равномерно. Част от услугите в общността са базирани в гр. Бяла Слатина, а 
други- в две населени места, близки до общинския център.  

 Необходимо е развиването на мобилната социална работа. 

 На територията на общината е добре развита резидентната грижа за деца. 
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 Функциониращите социални услуги в общността и програмите за заетост 
реализират дейности по превенция на риска от социално изключване.  

 Необходимо е да се доразвие работата с родителите на деца с увреждания, 
свързана с помощ и подкрепа в отглеждането. 

 Видовете социални услуги са насочени главно към децата и младежите. 
Съотношението на услугите, насочени към деца/ младежи с увреждания, спрямо тези за 
деца/ младежи без увреждания е в полза на втората група. 

 
1.5. Изводи за услугите за деца и младежи: 
Разкритите услуги за деца са изцяло в общността. Необходимо е да се разшири  

палитрата от услуги за деца/ младежи, за да се създадат възможност за задоволяване 
потребностите на идентифицираните целеви групи. Необходимо е да продължи 
предоставянето на социални услуги от резидентен тип, при които се създават условия за 
живот в среда, близка до семейната за ограничен брой деца и се гарантира 
индивидуалната грижа за ползвателите. Услугите за деца предоставят качествени грижи, 
но имат малък капацитет и съответно по-малък брой специалисти, които работят 
индивидуално с децата. Дефицити в услугите за деца се установяват в липсата на 
достатъчно услуги по:  

 работа с родители на деца с увреждания в подкрепа на уменията за отглеждането 
на децата и адекватното възприемане на проблема;  

 програми, осигуряващи асистенти за децата с увреждания, чрез които се подпомага 
професионалната реализация на родителите, развиват се умения у децата за 
преодоляване на различията, породени вследствие на увреждането. 

 
1.6. Изводи за услугите за възрастни с увреждания и стари хора: 

 развитието на услугите в общността за възрастни хора с увреждания са на 
сравнително добре ниво, но са с недостатъчен капацитет;  

 дефицитите на територията на цялата община за тази целева група се изразяват в 
голяма степен в липсата на услуги „Личен асистент”, „Социален асистент” и „Домашен 
помощник”; 

 има необходимост от разкриване на социални услуги от резидентен тип за лица с 
физически увреждания; 

 почти липсват услуги от резидентен тип за стари хора, които да осигурят 
включваща, преодоляваща изолацията и стимулираща инициативността среда, 
съобразена със специфичните потребности на възрастните хора и превенция на 
институционализацията. 
 

2. Приоритети и цели на Общинската стратегия   

2.1 Приоритети в развитието на социалните услуги в община Бяла Слатина 
 Приоритетно направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на 

деца и семейства в риск 

            Обща цел 1. Подобряване качеството на  грижата за децата в семейството чрез 
превенция на риска от  изоставяне и неглижиране на децата: 

Конкретна цел 1.1. Осигуряване на  условия за развитие на децата с   
увреждания, отглеждани в семейството 

Мярка 1.1.1 Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава грижа - дневна и  
почасова грижа за лица, в т. ч. деца с увреждания, отглеждани в семейна среда.  

По предоставени данни от Дирекция  „Социално подпомагане” броя на деца с 
увреждания в общината са 131 бр. В тази група са включени деца с физически, умствени, 
психически, сензорни увреждания. 
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  Деца с физически увреждания 

 2012 2013 2014 

 общо за общината 85 91 99 

Деца с умствена изостаналост 

 2012 2013 2014 
общо за общината 5 6 8 
Деца с други увреждания 
 2012 2013 2014 
общо за общината 17 20 24 
 
Независимо  от направените промени през последните години по отношение на 

подпомагането и  предоставянетото на услуги на родители, които отглеждат дете с 
увреждане, направеният анализ показва, че все още основните затруднения на родителите 
са от финансово естество–  осигуряването на лекарства, консумативи, лечение, 
рехабилитация. В същото време потребностите на децата са свързани  и със създаване на 
възможности за включване и реализация. 

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите 
на гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на 
децата и семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за 
осигуряването на възможност за техните родители да работят. Предвидено е да се 
развият разнообразни форми:  

 почасова грижа в рамките на Дневен център за деца с увреждания;  

 предоставяне на мобилни интегрирани социални и здравни услуги. 

Дейност 1.1.1.1  
Разкриване на Дневен център за деца с увреждания, гр. Бяла Слатина с капацитет 

50 бр., осигуряващ дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, 
интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве.  

Активно включване и оказване на подкрепа на семействата на децата и младежите с 
увреждания в работата с тях. 

 
Дейност 1.1.1.2 
Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ- 

включително и мобилна група) в гр. Бяла Слатина с капацитет 20 бр., осигуряващ 
комплексна система от: здравни и образователни услуги, медицинска и социална 
рехабилитация, психо-социални и правни консултации и други услуги, насочени към 
подобряване на състоянието и живота на потребителите в процеса за придобиване на по-
голяма самостоятелност и възможност за повече участие и по–добра реализация в 
обществения живот. 

 
Дейност 1.1.1.3 
Развитие на приемната грижа 
Община  Бяла Слатина е сред 82-те общини, одобрени като партньор на Агенция за 

социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015“, по 
процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG05M9OP001-
2.003 „Приеми ме 2015“ – по ОП РЧР 2014-2020 година. Целта на проект "Приеми ме 2015" 
е да се усъвършенства и да се разшири обхватът на услугата "приемна грижа" и затвърди 
нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за отглеждане на деца в 
риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на специализирана приемна грижа 
за деца с увреждания; деца, жертви на насилие или трафик; деца, които са 
непридружени бежанци. Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-
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годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване на качеството на 
приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. Срокът на изпълнение на проекта е 
31.07.2018 г. 

След приключване на дейностите по действащия проект за приемната грижа на 
територията на община Бяла Слатина „Приеми ме 2015”,  новоизграденият Център за 
обществена подкрепа ще изпълнява  подкрепящи услуги за деца, приемни родители и 
семейства. 

 
Мярка 1.1.2 Подкрепа за родителите при отглеждане на децата с увреждания в  

семейството, чрез: 
Дейност 1.1.2.1  
Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи: личен асистент, 

социален асистент, домашен помощник за деца с увреждания.  
 
Дейност 1.1.2.2 
Разкритите социални услуги в общността ще предоставят: социално консултиране, 

правни консултации, медицинска и социална рехабилитация, педагогическа помощ и 
подкрепа, достъпна информация и съдействие  при получаване на помощно-технически 
средства от деца с увреждания.  

 Предоставяне на подкрепа за семейства, в които се отглеждат деца с увреждания:  
осигуряване на лични асистенти – гледане в къщи, придружаване до детски заведения; 

 Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с  
увреждания; 

 Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси) за деца с  

 увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми чрез дарения, 
спонсори, НПО; 

 Съдействие при получаване на помощно-технически средства  и интеграционни 
добавки  от Дирекция „Социално подпомагане”  по Закона за интеграция на хора с 
увреждания; 

 Консултации и формиране на групи за взаимопомощ. 
 

Дейност 1.1.2.3 
Осигуряване при необходимост на специализиран транспорт до детските и учебни  

заведения за деца с увреждания (особено за децата от населени места, където няма 
детско заведение). 

Осигуряването на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в 
семейството ще се осъществяват чрез услугите, предоставяни от Центъра за обществена 
подкрепа в Общината, съвместно с общинска администрация, лечебни заведения, 
дирекция “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи. 

 
Конкретна цел 1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за 

социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата; 
Мярка 1.2.1 Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския 

капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.  
Планираните дейности и услуги ще подобрят родителската грижа и  ще спомогнат за 

ограничаване на неглижирането на децата в семейната среда. Изграждането на 
родителски капацитет въздейства за създаване на условия и благоприятна семейна среда.  

Дейност 1.2.1.1 
Изграждане на Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца от 7 до 18 години за 

обхващане на част от уязвимите семейства с деца в риск в община Бяла Слатина. 
Развиване на широк кръг дейности по превенция на изоставянето на децата и 
настаняването им в специализирани институции. Развиването на разнообразни услуги и 
дейности за превенция на изоставянето на децата изисква изграждането на Център за 
обществена подкрепа в гр.Бяла Слатина, с капацитет 18 места.  
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Преките дейности на ЦОП включват превенция на изоставянето на деца на ранна и 
по-късна възраст, превенция на отклоняващото се поведение, насилието и агресията, 
подкрепа и консултиране на рисковите групи – деца и семейства. В съответствие с 
широкия спектър на дейности на тази социална услуга, планираният ЦОП ще осъществява 
пакет от социални услуги (включително и мобилност на дейностите) за развиване на 
родителски капацитет и добро родителство, училище за родители, посредничество и 
подкрепа за деца и семейства с рисково поведение в дома им и в сградата на ЦОП, 
превенция на отпадането на децата от училище. Ползвателите на ЦОП ще бъдат 
насочвани от Отдел ”Закрила на дететето” и други свързани структури – медицински 
професионалисти и лечебни заведения, детски градини и училища, структури от системата 
на борба с противообществените прояви, общинска  администрация и др. Ще се 
извършват услуги в рамките на ЦОП за развитие на умения за родителстване. При 
необходимост ще получават съдействие  от професионалистите,  работещи в  ЦОП за 
качествени: 

 Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за 
уязвими семейства с деца; 

 Училище за родители и обучения за добро родителство; 

 Кампании за повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията 
на родителите за стимулиране на ранното детско развитие; 

 Практическа подкрепа в домакинството; 

 Семейна медиация; 

 Терапия, фамилно консултиране; 

 Достъп до заетост; 

 Консултации и подкрепа за близките и роднините, които отглеждат деца на 
родители в чужбина.  

Дейност 1.2.1.2.  
Включване на училището и гражданските организации за подобряване на грижата за 

децата в семейството. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в 
училище за консултиране, развитие на родителския капацитет и уменията за отговорно 
родителство, които ще се изпълняват от учителите, Регионално управление на 
образованието /РУО/, Училищни настоятелства, Обществени съвети към учебните 
заведения, НПО като самостоятелни инициативи или в рамките на проекти за достъп до 
интегрирано образование и включване на родителите в образователния процес. 

Мярка 1.2.2 Иницииране и сформиране на програми, насочени към децата и 
младежите за превенция на рисково поведение.  

Дейност 1.2.2.1 
За превенция на рисково поведение на деца и младежи (агресия, насилие, 

отклоняващо се поведение) и здравна и социална просвета против зависимостите ще се 
провеждат информационни кампании и образователни програми в училище и/или в 
рамките на ЦОП. 

Оказване на съдействие на училищата за провеждане на лекции и дискусии в часа 
на класа; организиране на хепънинги; междуучилищни прояви и инициативи на общинско и 
областно ниво.  

Дейност 1.2.2.2.  
Осмисляне на личното време на децата чрез извънкласни и извънучилищни 

дейности.  
Приоритетна необходимост е създаване на  клубове по интереси, ателиета, детски 

работилници, занимания със спорт и изкуство, като се привлекат всички партньори, които 
работят в сферата на образованието и детското развитие- училища, читалища, ЦОП като 
посредници или организатори, училищни настоятелства. 

 
Мярка 1.2.3 Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото 

поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, 
трафик.  
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Настоящата мярка е насочена към подкрепа за преодоляване и превенция на 
отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение: 
консултиране и подкрепа за деца с отклоняващо се поведение и семействата им. Наред 
със социална работа с деца в риск, извършвана от ЦОП, се предвижда и ангажирането на 
училището чрез организирането на извънкласни занимания и дейности за деца с 
отклоняващо се поведение – спорт; клубове по интереси; образователни програми за 
правата и задълженията на гражданите и санкциите при нарушаването им; образователни 
програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, 
тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация; информиране по въпросите на 
насилие и пренебрежение.  

Дейност 1.2.3.1 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни (МКБППМН) и обществените възпитатели в община Бяла Слатина, 
съвместно с Отдел „Закрила на детето” ще организира дейности в подкрепа на деца с 
рисково поведение и жертви на насилие.  

Дейност 1.2.3.2 
Ще се осъществяват  посредничество, консултации и подкрепа за деца, жертви на 

насилие,  на трафик и зависимости, както и включването им  в специализирани  програми 
за деца с противообществени прояви, деца - склонни към насилие и с рисково поведение 
по дейностите на ЦОП по направление от  Отдел „закрила на детето”.  

Конкретна цел 1.3. Осигуряване на  равен достъп на децата от рискови 
общности и уязвими групи до качествено образование. 

Хоризонталните програми и мерки в сферата на образованието  се формулират на 
национално и общинско ниво, а конкретните  мерки и дейности се осъществяват най- често 
от детските и учебните заведения в община Бяла Слатина.  

Осигуряването на достъп до качествено образование и интегриране на деца в риск, 
са важни  елементи от превенцията на неглижирането на децата, един от инструментите  
за развитие на  детските възможности в максимална степен и за създаването на условия  и 
формиране на умения за самостоятелен живот в бъдеще. Предвидените мерки 
съответстват на  националните и областните приоритети за интегрирано образование. 

Мярка 1.3.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за 
всички подлежащи деца на територията на  Община Бяла Слатина 

Дейност 1.3.1.1   Обхващане на децата от 5-годишна възраст в предучилищния 
образователен процес, чрез:  

 записване на всички подлежащи деца в предучилищна подготовка – изпълнява се 
от учителите и родителите със съдействието на общинска администрация; 

 създаване на подготвителни класове/предучилищни групи в детските градини и/или  
в училище (с целодневна организация на обучението); 

 срещи и разговори за информиране и мотивиране на родителите за 
необходимостта от предучилищно възпитание от страна  на учители, социални работници, 
представители на неправителствения сектор и представители на общинска 
администрация. 

Мярка 1.3.2. Превенция на отпадането от училище за  намаляване на 
отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи. 

Дейност 1.3.2.1 Превенцията на отпадането и задържане на децата в училище. 
Превенцията на отпадането и задържане на децата в училище, която ще се 

изпълнява от ЦОП, неправителствения сектор, училищата, училищни настоятелства, 
читалища, ще се състои в развитие на смесени образователно-социални услуги, с цел 
създаване на партньорство и успешно взаимодействие между социалните услуги, от една 
страна, и организациите, ангажирани с образованието, от друга страна. 

 За образователната интеграция и реинтеграция на децата са планирани:  

 консултации и подкрепа за децата – потребители на услугите на ЦОП; 

 посещения в домашни условия и срещи/разговори за издирване на отпадналите 
деца;  
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 срещи, консултации, инициативи с родители за мотивиране и подкрепа на децата;  

 Дейност 1.3.2.2 Хоризонтални мерки за  връщане в училище и повишаване на  
мотивацията за обучение, които обхващат всички деца и млади хора в училище и 
осигуряват:  

 Изпълнение на програми и инициативи за повишаване на  мотивацията и интереса 
към образователния процес, включване на децата и младежите в училищния живот и в 
извънкласните дейности;  

 Извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните 
родители; включване на децата в извънучилищни занимания по интереси  в рамките на 
учебната година (спортни състезания, работилници по интереси, школи по изкуства и др.); 
осмисляне и запълване  на свободното време на децата и младежите;  

 Обучения на учителите и препоръки за промяна на практиката на преподаване на 
учителите и включване на интерактивни методи. 

Дейност 1.3.2.3 
Разработване на план и програма за ограничаване на отпадането от училище и 

намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система.  
Мярка 1.3.3. Политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-

възпитателния процес на децата. 
Дейност 1.3.3.1 
Дейности за създаване на капацитет в  детските и учебните заведения за включване 

на родителите и създаване на  интеграционна среда в училище, които включват: 

 разпространение на обучителни материали за работа с родителите 

 включване на родителите и приобщаването им към образованието на техните деца  
чрез обучения, беседи и срещи, съвместно с Училищни настоятелства ;  

 обмяна на опит и добри практики с други детски и учебни заведения. 
Дейност 1.3.3.2 
Изграждане на връзка между: училищната институция – родителите и  деца/ученици, 

с подкрепата на общинска администрация, РУО и гражданския сектор чрез инициативи и 
съвместни дейности в училище. 

Дейност 1.3.3.3 
Увеличаване  на капацитета на Училищните настоятелства и НПО за  оказване на 

подкрепа и съдействие за постигане на интегрирано образование с участието на 
родителите и местните общности: 

 Провеждане на обучения, консултиране и  оказване на техническа помощ за 
развитие на инициативи от Училищните настоятелства. 

 Засилване участието на Училищните настоятелства в дейностите на учебните 
заведения в общината; 

 

 Приоритетно направление 2: Грижа за децата и младежите с физически и 
умствени увреждания в Община Бяла Слатина  

Обща цел 2: Предоставяне на социални улуги от резидентен вид  в среда, 
близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени от семейна среда и 
осъществяване на  дневна грижа, за децата с увреждания, които са отглеждани в 
семейна среда. 

 
Конкретна цел 2.1.  Осигуряване на среда близка до семейната за деца и младежи 

с увреждания  и подпомагане  на социалната интеграция – 2 бр. с капацитет  по 12 места  и 
4 места за спешно настаняване за деца и младежи с увреждания в  Център за настаняване 
от семеен тип за деца и младежи с физически увреждания (ЦНСТДМУ). 

 
Мярка 2.1.1. Развитие  на услугата с капацитет 28 места в гр. Бяла Слатина. 

Ползвателите са деца  и младежи до 29-годишна възраст от ЦНСТДМУ, което 
представлява резидентна форма на грижи, тъй като за  лица са изчерпани възможностите 
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за осигуряване на семейна среда и се предполага, че настаняването им ще бъде 
дългосрочно. Центровете предоставят подслон и ежедневни грижи за настанените лица, 
като осигуряването на здравните и образователни услуги се предоставят  в и извън 
мястото за живеене, за да бъде осигурена социална интеграция. 

 
 Приоритетно направление 3: Социално включване на общности в 

неравностойно положение и уязвими групи 

Обща цел 3: Създаване на  условия за социално включване и интегриране на 
максимален брой хора от общностите в неравностойно положение и уязвимите 
групи в община Бяла Слатина, чрез: 

Конкретна цел 3.1. Достъп до развитие за представителите на  етническите 
общности в неравностойно положение и други  уязвими групи; 

Мярка 3.1.1. Доразвиване на уменията на здравния медиатор за подобряване на 
достъпа до здравеопазване във високо рисковите ромски общности. Използване на 
съществуващия ресурс от специалисти по етнически и демографски въпроси. Обхващане 
на ромските квартали в гр. Бяла Слатина, при възможност и в населените места в 
общината.  

Здравният медиатор изпълнява специфични задачи за посредничество, 
консултиране и достъп до информиране и до здравни грижи.  Важно е доразвиването на 
неговия потенциал за включването му  в работата по превенция на изоставянето и 
неглижирането на деца  не само от ромската общност.  Дейностите и функциите на 
медиаторите могат да бъдат изпълнявани и от експерти по етнически и демографски 
въпроси в Общината. 

Дейност 3.1.1.1.  
Предоставяне на здравни и консултантски услуги от здравния медиатор; включване 

в работата на Център за обществена подкрепа със семействата в риск по места за 
превенция на изоставянето и неглижирането на децата. 

Осъществяване на посредничество за мотивиране на обучението и 
преквалификацията на безработни и социално слаби лица по дейности по преодоляването 
на здравни проблеми. 

Дейност 3.1.1.2. Организиране  и провеждане на здравни  кампании за цялостен 
обхват на децата от уязвимите общности в задължителните мерки за имунизация и в други 
кампании за профилактика. Кампаниите се организират по населени места от здравния 
медиатор и неправителствения сектор, с  възможна подкрепа от личните лекари, РЗИ- 
Враца, МБАЛ Бяла Слатина. 

В кампаниите се осъществяват прегледи на състоянието на задължителните 
имунизации за децата в ромските общности, допълване на пропуснатите имунизации на 
децата в съответствие с възрастта и здравословното им състояние от личните лекари и 
срещи- консултации на здравния медиатор с родители за повишаване на здравната 
култура и преодоляване на недоверието към изискванията за необходимите имунизации. 

Важно условие  за достъпа им до ранно образование чрез посещаване на детска 
градина  за подобряване на здравния статус на ромските деца са именно редовните 
имунизации. 

Мярка 3.1.2. Образование за лица  с по-ниска грамотност и степен на образование и 
предприемане на  мерки за реинтеграцията им в образователния процес (със специален 
фокус към отпадналите от училище млади хора в ромските квартали). 

Дейност 3.1.2.1.  
Услугите за ограмотяване на неграмотни младежи и пълнолетни лица от социално-

образователен характер, осъществявани от училища, НПО, културни институции, 
училищни настоятелства, с финансиране на проектен принцип. 

Дейност 3.1.2.2.  
Образователни програми за младежи/възрастни за покриване на образователна 

степен чрез подготовка и полагане на изпити като ученици в самостоятелна, индивидуална 
или друга форма на обучение, които да се изпълняват от училищата с посредничество и 
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подкрепа от местни НПО и Дирекция „Бюро по труда”  и общинска администрация, както и 
с помощта на здравния медиатор.  

Мярка 3.1.3. Прилагане на хоризонтални мерки, насочени към достъп до заетост, 
професионална квалификация и доходи, за  преодоляване на социалното изключване на 
безработни лица.  

Дейност 3.1.3.1.  
Прилагане на мерки за иницииране и изпълнение на проекти за професионална 

квалификация и заетост, финансирани по активни национални програми за заетост и по 
Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Включване в програми 
и мерки  за заетост на Дирекция „Бюро по труда”,  гр. Бяла Слатина. 

Дейност 3.1.3.2.  
Осигуряване на консултация и подкрепа за достъп до заетост и  възможности за 

квалификация от трудов медиатор към Община Бяла Слатина и трудови посредници към 
Дирекцията “Бюро по труда”, гр. Бяла Слатина.  

Дейност 3.1.3.3.  
Дейности, изпълнявани от Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бяла Слатина и  при 

възможност от неправителсвения сектор, за оказване на съдействие и повишаване на 
мотивацията  на млади хора и семейства с деца в риск от ромската общност, чрез 
провеждане на  курсове, консултиране и оказване на подкрепа за реализацията им на 
пазара на труда.  

Дейност 3.1.3.4.  
Осигуряване на заетост за трайно безработни лица и хора с увреждания чрез 

прилагането на общински мерки за подкрепа на развитието на социални предприятия за 
предоставянето на такива възможности.   

Конкретна цел 3.2. Реинтеграция на лица от уязвими групи с рисково и зависимо 
поведение и  лица от рискови общности. 

Мярка 3.2.1. Услуги, насочени към младежи и възрастни, за превенция на  зависимо 
и рисково поведение.  

Дейност 3.2.1.1.  Осъществяване на дейности в  ЦОП и МКБППМН за превенция на 
зависомости и проява на рисково поведение, чрез информиране и консултиране като ще 
се осъществява подпомогане и  приобщаване към обществото на застрашени групи. 
Работата  на екипите по тази дейност ще бъде свързана с нуждите на отделните 
потребители и на семействата в риск от общността.  

Дейност 3.2.1.2.   
Дейност, насочена към  включване на родителите и семействата в кампании за 

превенция на домашното насилие, трафика  на хора, проява на зависимости и рисково 
поведение, изпълнявани от  неправителствен сектор, училища, училищни настоятелства, с 
възможност за съдействие от МКБППМН. 

Дейност 3.2.1.3.  
Изпълнение на период на устойчивост по общински проект Център за социално 

включване "Аз и моето семейство" ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 чрез 
трансформирането му в Дневен център за деца  с увреждания с капацитет 50 места, 
предоставящ здравни и рехабилитационни услуги, педагогическа  и психологическа 
подкрепа, консултации с логопед, организация на свободното време и др.   

Мярка 3.2.2. Реинтеграция на лицата с проблемно поведение и проява на 
зависимости 

Един от основните проблемите на младежите и лицата от уязвимите групи е 
социалното изключване, ниска социална компетентност или липсата на знание  
/възможност да се обърнат към квалифицирана институция или специалист, които да 
съдействат за  изхода от проблемната ситуация.  

Действащата МКБППМН, съдействието от здравен медиатор, работата на 
специалистите от ЦОП, консултациите с трудов медиатор, ще оказват подкрепа за 
превенция и за реинтеграция в обществото на хора със зависимости.  
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Идеята на тази мярка е да обвърже младежи и лица от рискови групи с възможно 
най-подходящите  здравни, образователни, социални, информационни и други дейности в 
зависимост от техните  потребности за преодоляване на техните проблеми.  

Дейност 3.2.2.1.  
Съвместни действия на  ЦОП, Дирекция „Бюро по труда”, гр. Бяла Слатина, 

Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Бяла Слатина за  консултиране  и оказване на 
подкрепа за реинтеграция  на  хора , с наложена пробационна мярка.  

 

 Приоритетно направление 4: Грижа за старите хора 

Обща цел 4: Подобряване на  качеството на живота на старите хора в 
населените места от община Бяла Слатина. 

Конкретна цел 4.1. Осигуряване на  достъп на старите хора до качествена 
резидентна грижа в среда, близка до домашната;  

Мярка 4.1.1. Промени на съществуващата специализирана институция за стари хора  
в с. Попица, община Бяла Слатина за подобряване на условията и качеството 
напредоставяните грижите 

Прeдвижданата промяна е  за подобряване на качеството на грижата чрез 
разработване на планове за промяна на специализираната институция за стари хора  като 
се предоставят и възможности за  креатишност при създаването на домашен интериор и 
повече самостоятелност на живеещите в дома, паралелно с предоставянето на  битовите 
и здравните грижи. 

Дейност 4.1.1.1. Поддържане  и подобряване на резидентната грижа в Дома за стари 
хора в с. Попица, включващо подобряване на качеството на санитарно-хигиенната, 
рехабилитационната и социалната дейност в дома. 

Дейност 4.1.1.2.  Разширяване възможностите на услугата за по-широк кръг от 
потребители като се увеличи капацитета с 4 места – от  60 на 64, поради големия брой 
чакащи да ползват услугата. 

Мярка 4.1.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и нов ЦНСТ  за  
възрастни хора с физически увреждания- за пълноценно обгрижване на стари хора в 
среда, близка до домашната. 

Дейност 4.1.2.1. Проучване на потребностите и възможностите за изграждане на 
Център за възрастни хора с физически увреждания на територията на община Бяла 
Слатина. Подготовка за изграждане и стартиране дейностите в Център за възрастни хора с 
физически увреждания в с. Търнава през 2019-2020 година.  

Център за възрастни хора с физически увреждания е заведение, което  да осигурява 
продължително медицинско  и социално наблюдение и да осигурява поддържащо лечение 
и специфични грижи на лица с физически увреждания като така ще се снижат до минимум 
техните медико-социални проблеми. 

Мярка 4.1.3. Доразвиване на дейностите на Домашния социален патронаж за 
обезпечаване на нуждите на жителите от изолираните населени места в Община Бяла 
Слатина. 

Домашният социален патронаж има потенциала да изгради широка мрежа от услуги 
за подкрепа в ежедневието за стари хора, живеещи в семейна среда, благодарение на  
мобилния характер на услугите, които предоставя. Този вид дейности предполагат 
допълнително финансиране и набавяне на  ресурси, които надхвърлят възможностите на 
общинския бюджет и изискват привличане на средства от програми и от местния бизнес.  
  Дейност 4.1.3.1. Осъществяване на дейностите на Домашния социален патронаж в 
община Бяла Слатина 

  Оказване на помощ при поддържане на лична хигиена, медицински услуги и 
манипулации  

 Предоставяне на храна на нуждаещите се в домашни условия- капацитет 400 
потребители;  
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  Оказване на помощ в домакинството, подкрепа за поддържане на жилището, 
извършване на битови дейности- почистване, помощ за дребни битови услуги и ремонти, 
смяна на обзавеждане и осигуряване на повече пространство;  

 Оказване на съдействие за  качествен  достъп до здравни и социални услуги – 
придружаване, осъществяване на помощ при транспортиране, информиране за здравни 
услуги. 

 Съдействие за пазаруване, заплащане на битови сметки, осигуряване на 
технически помощни средства; 

 Дейност 4.1.3.2. Прилагане на конкретни мерки от общинска администрация за 
осигуряване на достъп до административни услуги и социална подкрепа,  включващи: 

 посредничество от общинските служители и кметове на кметства при адресиране 
на други институции и държавни служби извън  територията на общината; 

 оказване на  помощ при транспортиране на стари хора, хора  с увреждания за 
подаване на заявления, издаване на документи; 

 транспортиране при възможност на административни служители на място при 
трудно подвижни стари хора и лица с увреждания; 

  оказване на техническа помощ от страна на общинските служители и кметове на 
кметства при подготовка на документи и подаване на заявления; 

 оказване на консултантска помощ за правата и възможностите на гражданите.  
Мярка 4.1.4. Увеличаване капацитета на социалните услугите в домашна среда - 

домашен помощник, социален асистент, личен асистент.  
Такъв вид услуги ще осигуряват  грижи в домашни условия, помощ в домакинството 

и в битовите задачи, в  самообслужването, помощ за излизане и придвижване, здравни и 
образователни беседи, съдействие при работата с институциите  и други услуги за  хора с 
увреждания и хора в невъзможност от самообслужване, които  ще им позволяват  да 
излязат от социалната изолация и по-дълго да живеят в своя дом и в семейна среда. 
Дейностите ще се осъществяват от Общината, посредством преки доставчици на социални 
услуги. 

Мярка 4.1.5. Осигуряване на грижа за старите хора - заместваща грижа и почасови 
услуги в общността 

Основен вид социална услуга в общността, предлагаща възможности за общуване, 
дневна грижа, психологическа и мотивационна подкрепа ще бъдат „Център за независим 
живот в Община Бяла Слатина”, „Център за настаняване от семеен тип за възрастни с 
физически увреждания”, с. Търнава и „Дом за стари хора”, с. Попица. Освен тях, клубовете 
на пенсионера, Клуб на инвалида и Клуб на военноинвалида и други форми на услуги 
също могат да осигуряват за старите хора възможности за общуване, социални контакти, 
занимания по интереси, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на 
живота и  изживяване на достойни старини. През периода на изпълнение на Стратегията 
ще се положат усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа – 
предоставяне на възможности за избор на услуги от старите хора по отношение както на 
честотата на посещаемост и в зависимост от техните потребности,  на видовете социални  
услуги, като се прилага адаптивност и гъвкавост към индивидуалните потребности на всеки 
човек. 

Дейност 4.1.5.1. Продължаване на общинската подкрепа за дейностите на Клубовете 
на пенсионера в населените места от общината, Клуба на инвалида и Клуба на 
военноинвалида, предоставящи възможности за общуване, социален живот, дребни 
медицицински консултации. Здравни беседи и други услуги за стари хора с относително 
съхранено здраве и възможности за самостоятелно придвижване. 

Дейност 4.1.5.2. Създаване на Център за предоставяне на  интегрирани социални 
услуги - „Център за независим живот в Община Бяла Слатина”,  с капацитет 165 
потребители на интегрирани социални услуги. Предоставянето на услугите ще се 
осъществява благодарение на предоставяна безвъзмездна финансова помощ със  
съфинансиране от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 
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„Независим живот”, стартиране на услугата  през 2016 година и при възможност 
продължаването й като държавно-делегирана дейност през 2018 г. 

Дейност 4.1.5.3. Създаване на „Център за настаняване от семеен тип за възрастни 
хора с физически  увреждания” в с. Търнава, с капацитет 15 места. Изграждане на 
Центърът през  2019 година за осигуряване на  качествена грижа за лица с увреждания в 
среда, близка до семейната. 

 Функционални приоритетни направления: 

 Приоритетно направление 5: Развитие на капацитета за управление и 
предоставяне на качествени и ефективни социални услуги. 

 
Обща цел 5:  Изграждане на ефективна система за  оказване на подкрепа на 

развитието на човешките ресурси и повишаване качеството на социалните услуги на 
територията на община Бяла Слатина, с активното участие на заинтересовани 
страни в процеса на предоставяне на услугите.  

Конкретна цел 5.1. Изграждане на капацитет за предоставяне на социални услуги 
Мярка 5.1.1. Повишаване на квалификацията и уменията на персонала и директните 

доставчици в предоставянето на социални услуги  
Необходимостта от непрекъснато повишаване на капацитета за предоставяне на 

социалните услуги от специалисти и персонал в заведенията  на територията на община 
Бяла Слатина се обуславя от задължителното обогатяване на знанията и опита им за 
ефективна работа във всички видове услуги, както и осигуряване на активното участие на 
потребителите в процеса на работата по удовлетворяване на техните потребности. 
Положителна практика при развиване на капацитета за предоставяне на услугите е оценка 
на въздействието, документиране на  взаимстване и прилагане  на добрите практики в 
работата, както и придобиване на знания и умения за качествено предоставяне на 
социалните услуги, в които са ангажирани. 

Осигуряването на редица обучения за специалистите - социални работници, 
психолози, специални педагози, рехабилитатори и др., както и за помощния персонал, зает  
в директното предоставяне на социалните услуги, ще доразвие техните възможности и ще 
спомогне за по-качественото предоставяне на услугите. 

Конкретна цел 5.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на 
социалните услуги. 

Мярка 5.2.1.  Развиване на  умения за насърчаване създаването  на партньорства 
и работа в екип 

Създаване на възможности за включване в консултации и обучения при условията 
на междуобщинско и междусекторно взаимодействие като се цели на първо място 
ефективното взаимодействие между общинска администрация, неправителствен сектор, 
Дирекция „Социално подпомагане”. Друга основна цел е  създаването на подходи и 
техники за осигуряване на подкрепа от гражданския сектор за общинската стратегия, както 
и умения за мобилизиране на потенциала на неправителствения сектор за управление и 
предоставяне на социалните услуги, създаване и прилагане  на мерки за социално 
включване на общинско ниво, провеждане на обучения и консултиране за подобряване на 
условията за включване на НПО като външни доставчици на услуги; 

Организирането на  подобни обучения, семинари, работни срещи и др. ще 
спомогне за осигуряване формирането и развитието на умения за изграждане и 
поддържане на ефективни партньорства на местно и областно ниво и  съвместно 
постигане на добри резултати. 

 
 Приоритетно направление 6: Развитие на междусекторни и 

междуобщински партньорства при планирането и предоставянето на социални 
услуги  

Обща цел 6:  Повишаване на качеството  на предоставяните услугите и 
осигуряване на равни възможности за достъп  до тях от потребителите, 
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благодарение на ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно 
сътрудничество, чрез:  

Конкретна цел 6.1. Изграждане на  резултатни механизми за междусекторно 
сътрудничество и създаване на междуобщинско партньорство  

В изпълнение на Стратегията се планира в община Бяла Слатина да се използват 
разнообразни похвати за сътрудничество, за да се постигнат  развитие на партньорствата 
между общини и сектори, изграждането на мрежи на  общинско, областно и национално 
ниво, които да способстват  за съчетаването на наличните ресурси,  съгласуването и 
допълването  на дейностите на  институциите от различните сектори,  ориентирани към 
потребителите на  социалните услуги от  уязвимите групи. 

Похватите  за сътрудничество  могат да бъдат партньорства, планиране на 
съвместни проекти, провеждане на срещи и обмяна на опит, отворени работни групи, 
развитие на мобилни екипи,  разработване на междуобщински и междусекторни проекти и 
др.  

 Партньорствата са предприемане на  съвместни действия при изпълнение на общи 
дейности,  на междуобщински и смесени услуги; 

 Планирането и изпълнението на съвместни проекти  се осъщствява с допълване на 
наличните ресурси на съседни общини за изпълнение на Областната стратегия на 
областно и общинско ниво; 

 Провеждането обменни посещения между съседни общини за обмен на  опит и  
черпене на информация за групи в риск, обсъждане и планиране на съвместни дейности и 
проекти за подкрепа на целевите групи са важен фактор в междуобщинското и 
междусекторното сътрудничестрво.. Междуобщинските срещи  се провеждат  с участието 
на всички заинтересовани институции, в чиито компетенции попадат рисковите групи; 

 Отворените работни групи, с активното участие на заинтересованите страни и 
дейното участие на експерти в съвместни работни групи, комисии и екипи за работа; 

 Развитието на мобилни екипи за  съвместно осъществяване на дейности цели 
осигуряване на подкрепа на хора с увреждания и самотни стари хора в изолирани 
населени места, даващо своя принос в предоставянето на социалните услуги; 

  Съвместното разработване на междуобщински и междусекторни проекти за 
подкрепа на групите в риск има за цел решаването на проблемите на  рисковите групи и 
понякога налага  комбиниране на ресурсите на местно ниво и регионално ниво и 
включване на заинтересовани страни в процеса.  

3. Целеви групи  от  потребители на  социалните услугите на територията на  община 
Бяла Слатина 

Определянето на приоритетни целеви групи не означава изключване  на другите 
групи, които са в риск или могат да бъдат евентуални потребители на социални услуги, но 
фиксира  приоритеите през периода на Стратегията. Дейностите, залягащи в Стратегия 
имат за цел да обхванат всички групи, поставени в риск. 

Целевите  групи, към които Община Бяла Слатина приоритетно обръща поглед и 
към които са насочени  мерките за социално включване са няколко. Тук се включват 
уязвими семейства с деца в риск, самите децата в риск, в. т.ч. необхванати, отпаднали и в 
риск от отпадане от училище, етническите общности в неравностойно положение, които 
живеят в социална изолация и структурна бедност, хората в риск от всички целеви групи, 
живеещи в изолирани малки населени места, без достъп до социални или друг вид услуги, 
хората с увреждания и старите хора, самотно живеещите в изолирани селски райони и в 
невъзможност да се самообслужват. 

4. Участие на Община Бяла Слатина и  предприети мерки за предоставянето на  
социални услуги и мерки 

Социалните услугите и мерките за тяхното предоставяне се посочват  в съответното 
приоритетно направление, като се правят препратки и допълнения в случаите, когато една 
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социална услуга изпълнява дейности, които се отнасят се до няколко приоритетни 
направления или конкретна цел. Социалните услуги и дейности трябва да се възприемат 
като система от услуги, които се допълват и си  взаимодействат с цел постигане на добри 
резултати и реална полза за обхванатите целеви групи. 

Планираното участие очертава общата визия на развитието на комплексността от 
социални услуги на местно ниво през идните  години от периода на Стратегията – от 2016 
до 2020 година. В плана се детайлизират оперативните приоритети на общинско ниво и 
услуги по вид, които ще се развиват и предоставят в община Бяла Слатина. Стратегията 
конкретизира перспективите при социалните услуги и тяхното обогатяване и развиване, 
разктиване на  нови социални услуги за приоритетните целеви групи, в това число 
интегрирани и иновативни  услуги, създаването на междусекторни  иновативни услуги и 
дейности и развитие на мерки за социално включване, които да спомогнат за решаване на 
конкретни проблеми на уязвимите групи и за създават условия за по- резултатно и 
качествено предоставяне на социалните услуги.  

5. Отговорности и роли в изпълнението на Общинската стратегия  

5.1 Управление на изпълнението на Стратегията, оперативно планиране, 
отчетност 

Ролите и задачите на Общината, институциите на местно ниво, доставчиците на 
услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги  (2016-2020), се определят от техните компетенции, 
идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането 
им. 

Общинска администрация  носи конкретна отговорност за инициирането и 
изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване.  Планирането  
на  социалните услуги се осъществява съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 
Бяла Слатина, Отдел  ”Закрила на детето” гр. Бяла Слатина и НПО след направен анализ 
на ситуацията и опраделяне на потребностите на потенциалните потребителите на 
социални услуги. 

Управлението  и прилагането на Стратегията и детайлизираните в нея цели, мерки и 
дейности  за реализирането й е задача на Община Бяла Слатина и екипа, отговарящ за 
разкриването и предоставянето на социални услуги в Общината. 

5.2 Оторизирани доставчици на социални услуги в община Бяла Слатина 
Доставчици на социални услуги на територията на общината, са неправителствения 

сектор, Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла Слатина и Община Бяла Слатина. 
5.3 Съвместна дейност с  областните структури 
При  изготвянето на анализа  на ситуацията,  при изготвянето на Стратегията и 

планирането на  предоставянето на социалните услуги на територията на Общината в 
идния 5-годишен период,  действията се координират и  целите се съобразяват със 
залегналото в Областната стратегия за развитие на социални услуги за област Враца за 
периода 2016-2020 година. 

5.4 Партньорство и сътрудничество с други общини, работа в мрежа 
Търси  се взаимодействие със съседни общини, имащи опит в предоставянето на  

съответните социални услуги или такива, които могат да споделят добри практики и да 
предадат необходимата информация и/или опит за успешното реализиране на социалните 
услуги, чрез установяване и сключване на партньорство и сътрудничество. 

5.5 Участие на Общината в мониторинга и оценката 
Постоянният мониторинг на мерките по реализиране на стратегическите цели се 

осъществява от Община Бяла Слатина, Дирекция «Социално подпомагане», Бяла 
Слатина. Координаторът на Териториалната работна група в Община Бяла Слатина е член 
на разширения екип на Областният оперативен екип за мониторинг и оценка за Област 
Враца. Община Бяла Слатина, съвместно с Дирекция «Социално подпомагане», Бяла 
Слатина има за цел  да осъществява текущата практическа дейност по реализиране на 
Стратегията и предприемането на конкретни мерки по контрола на изпълнението й. 
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Дейностите на социалните услуги, които са държавно-делегирани, могат да бъдат 
мониторирани от Общината, съвместно с Дирекция «Социално подпомагане», Бяла 
Слатина и Обществения съвет по социално подпомагане. Мониторингът ще се 
осъществява и на база междинни и окончателни отчети.  При необходимост от 
актуализация на приетата Стратегия, промените  могат да се приемат от Общинския съвет 
с ново решение. 

 6.  Ресурси  

6.1 Финансова рамка и източници на финансиране на социалните услуги в 
община Бяла Слатина 

Предоставянето на нови социалните услуги в община Бяла Слатина се разкриват 
след  като се кандидатства с проектно предложение пред съответния финансиращ орган. 
След като приключат дейностите по проекта, се преминава  към кандидатстване за 
държавно-делегиране на съответната социална услуга. 

6.2 Необходими ресурси –сгради, материално техническа база, инфраструктура 
За възможно най- качественото предоставяне на  социални услуги за населението, 

Община Бяла Слатина ще търси начини за финансиране ремонтирането и изграждането  
на сградния фонд при необходимост,  за изграждане на необходимата инфраструктира за 
пълноценното използване на социалните услуги от гражданите и за обезпечаване на 
материално-техническата база, нужна за по-ефективното прилагане на услугите.  

6.3 Човешки ресурси - изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията 

 Управленски персонал – екипа от общинска администрация, Дирекция 
„Хуманитарни дейности и интеграция”, с участието на екипа на  Дирекция „Социално 
подпомагане”, гр. Бяла Слатина,  чиито компетенции касаят социалните услуги и тяхното 
качествено предоставяне на територията на община Бяла Слатина. 

 Брой и структура на необходимия персонал на социалните услуги 

Съгласно Методика за определяне числеността на персонала в специализираните 
институции и социалните услуги в общността, при разкриването на нова  социална услуга 
или преструктурирането на  вече съществуваща такава.  

 План за необходимите обучения и квалификационни курсове 

По предварителна заявка от страна на управителя на заведението, предоставящо 
социалната услуга или от екипа в общинска администрация, който отговаря за 
качественото им предоставяне. 
 

 

 

 

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 
        ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
   / Н. Петрова/       /В. Борисова/
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5.2 Обобщена таблица за планираните услуги в община Бяла Слатина 

№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Община Бяла Слатина 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо
ложение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2016 2017 2020 

          

1.  ЦНСТ за 
деца/младе
жи без 
увреждания 

Деца/младежи 
без увреждания 

Община Бяла 
Слатина 

15 15 15 Осигуряване на основни жизнени 
потребности, грижи за здравето, пси 
хологична подкрепа, образование, 
усвояване на жизнени умения за 
самостоятелен и независим живот, 
отдих и оползотворяване на свобод 
ното време, работа с родители и 
семейства. 

Село 
Бърдар-
ски геран 

Налична 

2.  ЦНСТ за 
деца/младе
жи без 
увреждания 

Деца/младежи 
без увреждани 

Община Бяла 
Слатина 

15 15 15 Осигуряване на основни жизнени 
потребности, грижи за здравето, пси 
хологична подкрепа, образование, 
усвояване на жизнени умения за 
самостоятелен и независим живот, 
отдих и оползотворяване на свобод 
ното време, работа с родители и 
семейства. 

Село 
Бърдар-
ски геран 

Налична 

3.  ЦНСТ за 
деца/младеж
и с 
увреждания 

Деца/младежи с 
увреждания 
 
 

Бяла Слатина  14 14 14 Осигуряване на основни жизнени 
потребности, грижи за здравето, пси 
хологична подкрепа, образование, 
усвояване на жизнени умения за 
самостоятелен и независим живот, 
отдих и оползотворяване на свобод 
ното време, работа с родители и 
семейства. 

Бяла 
Слатина 

Налична  

4.  ЦНСТ за 
деца/младе
жи с 
увреждани
я 

Деца/младежи с 
увреждания 
 
 

Бяла Слатина  14 14 14 Осигуряване на основни жизнени 
потребности, грижи за здравето, 
психологична подкрепа, 
образование, усвояване на жизне-
ни умения за самостоятелен и неза 

Бяла 
Слатина 
 

Налична  
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Община Бяла Слатина 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо
ложение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2016 2017 2020 

висим живот, отдих и оползотворя-
ване на свободното време, работа 
с родители и семейства. 

5.  Преходно 
жилище 

Деца от 16-18 
год. 

Бяла Слатина 
 

8 8 - Подготовка за водене на 
самостоятелен начин на живот на 
деца 16-18 год. 

Бяла 
Слатина 
 

Налична  
До 
31.12.2016г 

6.  Наблюдава
но жилище 

Деца от 18-25 
год. 

Бяла Слатина 
 

8 - - Въвеждане на подхода- 
самостоятелни умения за живот на 
деца 18-20 год. 

Бяла 
Слатина 
 

Налична  
До 
31.12.2016г 

7.  ЦОП Деца и семей-
ства в риск, жер-
тва на насилие, 
семейно 
консултиране 

Община Бяла 
Слатина 

- 18 18 Превенция на изоставянето, 
отпадането от училище,превенция 
от насилие,обучения в умения за 
самостоятелен живот, 
консултиране и подкрепа. 

Бяла 
Слатина 

Нова  
От 
01.01.201
7г. 

8.  ЦСРИ Деца/младежи 
от 7-29 г. 

Община Бяла 
Слатина 

- - 20 Комплексна система от социални, 
педагогически, медицински, профи-
лактични, образователни и психоло 
гически дейности , насочени към 
най-пълното възстановяване на по-
требителите  за социална самостоя 
телност и участие в живота на об-
ществото в максимално възможна 
степен. 

Бяла 
Слатина 

Нова 
 От 
01.01.201
7г. 

9.  Дневен 
център за 
деца с ув-
реждания 

Деца с 
увреждане от  
0-18 г. 

Община Бяла 
Слатина 

- - 50 Здравни и рехабилитационни услу-
ги, педагогическа и психологическа 
подкрепа,логопедична 
работа,организация на свободното 
време и личните контакти 

Бяла 
Слатина 

Нова  
От 
01.01.201
8г. 

10.  ЦНСТ за 
възрастни 
с физичес-
ки увреж-

Лице с 
увреждания 

Община Бяла 
Слатина 

- - 15 Осигурявана на качествена грижа 
за лица с увреждания в среда 
близка до семейната 

С.Търна
ва 

Нова 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Община Бяла Слатина 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо
ложение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2016 2017 2020 

дания 

11.  Център за 
деца и 
родители 
„Аз и моето 
семейство“ 

Деца от 0-7 г. Община Бяла 
Слатина 

100 100 - Комплексна интегрирана грижа за 
социално включване на рискови 
групи/деца и семейства в общината 

Б.Слатин
а 

 
Налична 
по проект  

12. „ Проект „До-
машни гри-
жи за незави 
сим и досто-
ен живот“ 

Лица с 
увреждания и 
самотно 
живеещи 
възрастни хора. 

Община Бяла 
Слатина 

97 100 - Комплексно предоставяне на здрав 
ни грижи и социални услуги по домо 
вете, като форма на дългосрочна 
грижа за възрастни хора с хронични 
заболявания и трайни увреждания. 

Община 
Бяла 
Слатина 

Налична 
по проект 
до 
31.12.201
6 г. 

13.  НП „АХУ” 
ЛА 

Лица с уврежда-
ния или стари хо 
ра с трайни увреж 
дания, или с теж-
ко здравословно 
състояние, които 
не могат или са 
затруднени да се 
обслужват сами 

 59 59 59 Осигуряване на грижи в семейна 
среда на старите хора, 
нуждаещи се от постоянно 
обгрижване в ежедне-вието си, 
като успоредно се осигурява 
заетост на лицето от 
семейството, което го обгрижва 

Община 
Бяла 
Слатина 

Налична 

14.  ОП ”РЧР”- 
Личен асис-
тент по схе-
ма „Нови ал 
тернативи” 

Тежко болни и 
самотно 
живеещи, със 
затруднено 
самообслужване 
и дейностите от 

Община Бяла 
Слатина 

125 125 - Осигуряване на грижи в семейна 
среда на деца и лица, които пора-
ди ограничения от здравословен 
характер са изключени от социал-
ния живот и са в риск от  зависи-
мост от институционален тип грижи 

Бяла 
Слатина 

Налична 
по проект 
до м. 
02.2016 г. 

15.  ОП ”РЧР” 
СА, ДП и 
ЛА 

Самотно 
живеещи и 
възрастни хора 
с увреждания 

Община Бяла 
Слатина 

- 167 167 Услуга в семейна среда Бяла 
Слатина 

Нова 

16.  „Осигурява
не на топъл 

Лица, обект на со 
циално подпома-

Община Бяла 
Слатина 

480 480 480 Доставяне на храна ежедневно, 
както и хранене в обществената 

Община 
Бяла 

Налична 
по проект 
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№  Услуга, вид  Потребители Капацитет Община Бяла Слатина 
Съдържание – основни дейности, 

фокус на услугата 

Местопо
ложение 

Статус - 
налична / 

нова 
(година за 

стартиране) 

 Целеви групи Териториален 
обхват 

2016 2017 2020 

обяд” гане, безработни 
и лица без дохо-
ди, пенсионери с 
минимална 
пенсия 

трапезария Слатина 

17.  Домашен 
социален 
патронаж-
общинска 
дейност 

Стари  хора  с 
увреждания или 
със затруднения 
с обслужването 

Община Бяла 
Слатина 

400 400 400 Социални услуги без настаняване с 
доставка на топла храна 

Бяла 
Слатина 

Налична 

18.  Клуб на 
пенсионера 
– общинска 
дейност 

Пенсионери, кои-
то нямат сериоз 
ни здравословни 
проблеми и се 
обслужват сами 

Всички 
населени 
места в 
областта 

770 770 770 Осигуряване на лични и социални 
контакти Информиране и консул-
тиране –социално, здравно, правно 

Бяла 
Слатина 

Налични и  
нови 
дейности 

19.  Клуб на 
инвалида 

Лица с 
увреждания 

Община Бяла 
Слатина 

264 264 264 Организиране на социални контак-
ти и предоставяне на възможности 
за активен живот на потребителите 

Бяла 
Слатина 

Налична 

20.  Дом за 
стари хора, 
с. Попица 

Самотно 
живеещи и хора 
с увреждания 

Община Бяла 
Слатина 

60 60 - Социална услуга в СИ осигуряваща 
постоянна грижа, задоволяваща 
основни жизнени потребности 

с. 
Попица 

Налична 

21.  ЦНСТ за ста 
ри хора, с. 
Попица 4бр.  

Самотно 
живеещи и хора 
с увреждания 

Община Бяла 
Слатина 

- - 64 Социална услуга в СИ осигуряваща 
постоянна грижа, задоволяваща 
основни жизнени потребности 

с. 
Попица 

нова 

22.  Приемна 
грижа 

Деца в риск и де-
ца с увреждания, 
живеещи в  
инститции 

Община Бяла 
Слатина 

38 40 45 Подкрепа за процеса на 
деинституционализация на деца, 
чрез продължаване и надграждане 
на устойчив модел за развитие на 
приемна грижа.   

Община 
Бяла 
Слатина 

Налична 
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5.3 Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия 2016 - 2020 

№ Услуга / дейност / мярка местополож
ение 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Източник на 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

1 Център за обществена подкрепа гр. Бяла 
Слатина 

 Х Х Х Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

2 Център за настаняване от семеен тип за 
деца и младжи с увреждания 

гр. Бяла 
Слатина 

Х Х Х Х Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

3 Център за настаняване от семеен тип, 2 
броя 

с. Бърдарски 
геран 

Х Х Х Х Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

4 Дневен център за деца с увреждания гр. Бяла 
Слатина 

   Х Х Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

5 Преходно жилище за деца гр. Бяла 
Слатина 

Х     Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

6 Наблюдавано жилище за лица гр. Бяла 
Слатина 

Х     Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

7 Център за социална рехабилитация и 
интеграция 

Община Б. 
Слатина 

  Х Х Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

8 ЦНСТ за възрастни с физически 
увреждания 

С. Търнава    Х Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

9 Център за деца и родители „Аз и 
моето семейство“ 

Гр.  Б. 
Слатина 

Х Х Х   Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

10 Проект „Домашни грижи за независим 
и достоен живот“ 

Община Б. 
Слатина 

Х     Швейцарски червен 
кръст 

МЗ, МТСП, БЧК 
и Швейцарски 
червен кръст 

11 НП„АХУ” ЛА Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х Х НП Община Б. 
Слатина 

12 ОП”РЧР”- Личен асистент по схема 
„Нови алтернативи” 

Община Б. 
Слатина 

Х     ЕСФ Община Б. 
Слатина 

13 ОП”РЧР” СА, ДП и ЛА Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х Х ЕСФ Община Б. 
Слатина 

14 „Осигуряване на топъл обяд” Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х Х Местни приходи Община Б. 
Слатина 

15 Домашен социален патронаж-
общинска дейност 

Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х Х Местни приходи – Об 
щина Бяла Слатина и 
собствени приходи 

Община Б. 
Слатина 

16 Клуб на пенсионера – общинска Община Б. Х Х Х Х Х Местни приходи – Об Община Б. 
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№ Услуга / дейност / мярка местополож
ение 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

Източник на 
финансиране 

Изпълняваща 
организация 

дейност Слатина щина Бяла Слатина и 
собствени приходи 

Слатина 

17 Клуб на инвалида Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х Х Местни приходи Община Б. 
Слатина 

18 Дом за стари хора, с. Попица Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х  Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

19 ЦНСТ за стари хора, с. Попица 
4 бр. 

Община Б. 
Слатина 

    Х Делегирана дейност Община Б. 
Слатина 

20 Приемна грижа Община Б. 
Слатина 

Х Х Х Х Х ОП РЧР 2014-2020 
година Проект 
„Приеми ме 2015” 
Делегирана дейност 

Община Б. 
Слатина 
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