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ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА 

НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 

ПРОЕКТ  
“ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В  

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2016” 

Настоящата брошура е изготвена в изпълне-

ние на Дейност 4 “Предоставяне на съпътства-

щи мерки” за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване на 

най-нуждаещите се лица по проект 

“Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла 

Слатина 2016”   

Договор №BG05FMOP001-3.002-0057-C01  

Дирекция „Проекти и програми” 
Община Бяла Слатина  
www.bsl-proekti.com 

Всички  заинтересованите лица могат да 

подават документи за включване в услуги-

те. Образците на документите за кандидат-

стване ще бъдат качени на официалния 

сайт на Община Бяла Слатина, в раздел 

„Проекти и програми“, както и да се полу-

чат в сградата на общинска администра-

ция, гр. Бяла Слатина, ул. ,,Климент Ох-

ридски” № 68, ет. V, в стая 502. Докумен-

тите се подават лично от всеки кандидат 

или чрез пълномощник в сградата на Об-

щина бяла Слатина, ул. „Климент Охридс-

ки“ №68” в „Център за административно 

обслужване” . 

При необходимост от допълнителна ин-

формация и възникнали въпроси може да 

се обадите на  телефон 0915/882 147 — Ве-

селка Александрова Веселинова - Дудова. 

Ръководството на Община Бяла Слатина  

използва всяка предоставена възможност 

за реализиране на различни социални дей-

ности и услуги, с цел - издигане качеството 

на живот на нашите съграждани и в част-

ност на хората от уязвимите групи.  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ 

ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

ПРОДЪЛЖАВА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СО-

ЦИАЛНАТА УСЛУГА ,,ЛИЧЕН АСИСТЕНТ”  

В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА  

Наред с разкриването на нови не по-малко 

важно е  продължаването и надграждането 

на съществуващите услуги. В това отно-

шение Община Бяла Слатина е добър при-

мер за това как една проектна инициатива 

може да се превърне във продължаваща, 

финансирана от държавата  дейност. 



„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА 2016 ”  

Договор № BG05FMOP001-3.002-0057-C01  

 ,,Домашен помощник’’; 

 „Социален асистент”. 

Основни цели : 

 - Постигане на увереност на хората с увреж-

дания и самотно живеещите възрастни хора, 

че няма да им липсват социални услуги и 

няма да живеят изолирано; 

- Получаване на подкрепа в семейна среда, 

която отговаря на потребностите на потре-

бителите; 

- Преодоляване на бедността, подобряване 

на социалния статус и повишаване на качес-

твото на живот на лицата от целевата група;  

- Преодоляване на социалната изолация и 

постигане на активност у обезкуражените 

лица от целевата група. 

В рамките на осигуреното финансиране ще 

могат да се включват нови потребители само 

при наличие на остатък от финансовия ре-

сурс. Нови потребители ще се включват по 

разработени критерии, утвърдени от кмета 

на общината, и след извършване на индиви-

дуална оценка на потребностите. 

 

През 2016 г. в община  Бяла Слатина стар-

тира проект „Център за независим живот в 

община Бяла Слатина’’.Основната цел на 

проекта бе подобряване качеството на жи-

вот на хора с трайни увреждания в това 

число  деца и възрастни над 65-годишна 

възраст чрез предоставяне на комплекс от 

интегрирани социални услуги за целевата 

група, осъществявани както в обособения 

Център, така и в домашни условия, за срок 

от 18 месеца, считано от 01.07.2016 г. За 

този период  през проекта са преминали 

194 потребители  и 62 преки доставчици на 

социални услуги.   

Община Бяла Слатина уведомява всич-

ки заинтересовани лица, че продължава 

да предоставя социални услуги в до-

машна среда и през 2018 г. на лицата, за 

които е извършена социална оценка по 

правилата на операция „Независим жи-

вот“, финансирана по Оперативна прог-

рама „Развитие на човешките  

ресурси“ 2014 – 2020.  

Средствата за предоставяне на социалните ус-

луги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и 

„Домашен помощник“ ще се предоставят на 

Общината чрез Агенцията за социално подпо-

магане въз основа на подписано двустранно 

споразумение за предоставяне на социалните 

услуги на основание чл. 20 от Постановление-

то на Министерски съвет за изпълнение на 

Държавния бюджет на Република България за 

2018 г.  

ВАЖНО!!! Социалните услуги,  които про-

дължават да се предоставят  са: 

 „Личен асистент’’; 


