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И Н Ф О Р М А Ц И Я  

 

за напредъка по Проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина” 

 

На 01.02.2016г. в Община Бяла Слатина стартира  дейностите  по Проект „Център за 

независим живот в Община Бяла Слатина”,  по Договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0240-C001/ 18.12.2015 г., Приоритетна ос 2 

„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския социален 

фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. 

Създаден е Център за почасово предоставяне на услуги и е осигурена възможност за 

предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда за лица/деца с увреждания и  хора над 

65 –годишна възраст в невъзможност за самообслужване.  

Дейностите по предоставяне на интегрирани социални услуги на потребителите 

стартираха на  01.07.2016 г. Центърът се договаря и предоставя услугите, като се базира на 

индивидуалните потребности на лицата, определени в индивидуалната социална оценка, 

съобразно желанието на потребителите, относно вида и времето за предоставяне на 

съответните почасови услуги от една страна, а от друга относно избора на лицата, които ще 

предоставят услугите.  

За персонал на Центъра са наети лица в трудоспособна възраст, които не са придобили 

право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно чл. 68 от КСО:  

Ръководител – 1 бр., социален работник – 1 бр., шофьор/поддръжка – 1бр., здравен асистент – 

1бр. на 6 часов работен ден , рехабилитатор- 1 бр. на 6 часов работен ден, психолог - 1бр. на 6 

часов работен ден.  

Към 30.07.2016 г. реално 154 лица получават социални услуги съответно от 53 

доставчици, от които 40 лични асистенти, 3 социални асистенти и 10 домашни помощници.  

Към 31.08.2016 г. реално 150 лица получават социални услуги съответно от 53 

доставчици, от които 40 лични асистенти, 3 социални асистенти и 10 домашни помощници.  

През месец септември, 2016г. услугата получават 154 лица, както следва: 111 лица 

получават услугата „личен асистент“ от 40 лица; 10 лица получават на услугата „социален 

асистент“ от 3 лица, 33 лица получават на услугата „домашен помощник“ от 10 лица. 

  През месец октомври, 2016г.  реално 155 лица получават социални услуги съответно от 

54 доставчици. 111 лица получават услугата „личен асистент“ от 41 лица; 34 лица получават 

на услугата „домашен помощник“ от 10 лица; 10 лица получават на услугата „социален 

асистент“ от 3 лица. 

Към 30.11.2016 г. реално 153 лица получават социални услуги съответно от  54 

доставчици, от които 41 лични асистенти, 3 социални асистенти и 10 домашни помощници.  

107 лица получават услугата „личен асистент“ от 41 лица; 11 лица получават на услугата 

„социален асистент“ от 3 лица; 35 лица получават на услугата „домашен помощник“ от 10 

лица. 

Към 31.12.2016 г. реално 156 лица получават социални услуги съответно от  54 

доставчици, от които 41 лични асистенти, 3 социални асистенти и 10 домашни помощници.  
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111 лица получават услугата „личен асистент“ от 41 лица; 11 лица получават на услугата 

„социален асистент“ от 3 лица; 34 лица получават на услугата „домашен помощник“ от 10 

лица. 

Потребителите по проекта получават интегрирани социални услуги от преките 

доставчици и мобилен екип от специалисти, както в домашни условия, така и на място в 

Центъра.  

До края на 2016 г. общо преминалите през проекта потребители и преки доставчици на 

социални услуги са 229 физически лица. 
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