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Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Червен бряг  

 

Община Червен бряг    2011 година   

№ Вид дейност / 

услуга / мярка 

Описание на дейността 

(какво е планирано за 

периода) 

Местоположение 

(нас.място) 

Времеви график за 2011 г. Финансиране 

(източник, 

сума) 

Изпълняваща 

организация, 

отговорник 

Месец 

1-3 

Месец 

4-6 

Месец 

7-9 

Месец 

10-12 

          

 Социални услуги 

1. Домашен социален 

патронаж 

Комплекс от социални 

услуги – грижа в семейна 

среда, предоставяни по 

домовете, свързани с 

доставка на храна; 

поддържане на личната 

хигиена и хигиената на 

жилищните помещения, 

обитавани от потребителя; 

съдействие за снабдяване с 

необходимите технически 

помощни средства при 

ползватели с увреждане; 

битови услуги и др. 

Червен бряг  + + + + Местна дейност 

560 200 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

310 200 лв.; 

- основен 

ремонт 100 000 

лв.; 

- движимо 

имущество     

150 000 лв.  

Община Червен 

бряг  

2. Обществена 

трапезария  

Социална услуга за 

превенция на социалното 

изключване, насочена към 

задоволяване на 

потребностите от храна за 

хора, които не могат да си я 

осигуряват сами. 

Червен бряг + + - + Проект 

492 920 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

62 920 лв.; 

- основен 

ремонт 150 000 

лв.; 

- движимо 

имущество     

Община Червен 

бряг 
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280 000 лв.   

3. Дневен център за 

деца и младежи с 

увреждания 

Комплекс от социални 

услуги, които, /целодневно 

и/или почасово на място/ 

създават условия за цялостно 

обслужване на 

потребителите през деня или 

седмично, свързани с 

предоставяне на храна, 

задоволяване на ежедневни, 

здравни, образователни и 

рехабилитационни 

потребности, както и на 

потребностите от 

организация на свободното 

време и установяване на 

лични контакти. В случаите, 

когато предоставянето на 

услугите е седмично, 

обслужването на 

потребителите е от 

понеделник 

 до петък. 

Червен бряг + + + + ДДД 

245 856 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

125 856 лв.; 

- основен 

ремонт 100 000 

лв.; 

- движимо 

имущество       

20 000 лв. 

Община Червен 

бряг 

4. Личен асистент за 

деца, възрастни и 

стари хора с 

увреждания 

Социална услуга, която се 

предоставя в семейна среда, 

от лице, полагащо постоянни 

грижи за дете или възрастен 

с трайно увреждане, или за 

тежко болен, за задоволяване 

на ежедневните му 

потребности. 

Червен бряг + + + + Проект  

406 800 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

406 800 лв.; 

 

Община Червен 

бряг 

5. Домашен помощник  Социална услуга – грижа в 

семейна среда, оказвана от 

лице, предоставящо услуги в 

домашни условия, насочени 

към поддържане на лична 

хигиена и хигиена на 

обитаваното жилище, 

Червен бряг + + + + Проект  

336 000 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

336 000 лв.; 

Община Червен 

бряг 
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пазаруване и приготвяне на 

храна, пране и други 

комунално-битови дейности. 

6. Център за 

обществена 

подкрепа  

Комплекс от социални 

услуги, свързани с превенция 

на изоставянето, превенция 

на насилието и отпадане от 

училище, 

деинституционализация и 

реинтеграция на деца, 

обучение в умения на 

самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца 

от институции, консултиране 

и подкрепа на семейства в 

риск, оценяване и обучение 

на бъдещи приемни родители 

и осиновители, консултиране 

и подкрепа на деца с 

противообществени прояви. 

Червен бряг  + + + + Проект  

751 880 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

51 880 лв.; 

- основен 

ремонт 500 000 

лв.; 

- движимо 

имущество     

200 000 лв. 

Община Червен 

бряг 

7. Приемна грижа  Отглеждане на дете в 

семейна среда (отглеждане и 

възпитание на дете, 

настанено в семейство на 

роднини или близки или в 

приемно семейство) като 

алтернатива на 

настаняването му в 

специализирана институция 

по реда на Закона за закрила 

на детето до 1 г. 

Червен бряг + + + + ДДД 

47 040 лв.  

в т.ч.: 

- текуща 

издръжка         

47 040 лв.; 

Община Червен 

бряг 

 ОБЩО:  2 840 696 лв. , 
от които:  

1. ТЕКУЩА 

ИЗДРЪЖКА         

1 340 696  лв.; 
2. 

КАПИТАЛОВИ 
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РАЗХОДИ  

1 500 000 лв. 

в т.ч.  

- основен 

ремонт 850 000 

лв.; 

- движимо 

имущество     

650 000 лв 

 Хоризонтални политики, мерки за социално включване 

1 Сертифициране на 

част от социалните 

услуги по 

международния 

стандарт ISO 9000 

за управление на 

качеството. 

       Община Червен 

бряг 

 Дейности по развитие на партньорства, работа в мрежа 

1 Създаване на местен 

мрежов модел – 

обществен съвет по 

здравеопазване; 

заетост и 

безработица, 

образование; 

етнически и 

демографски 

въпроси.  

       Община Червен 

бряг  

 Развитие на човешките ресурси (обучения, курсове, семинари) 

1 Участие на 

общински 

служетили в 

обучения.  

       Община Червен 

бряг 

2 Участие на 

общински 

служетили в 

курсове.  

       Община Червен 

бряг 

3 Участие на        Община Червен 
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общински 

служетили в 

семинари.  

бряг  

 Други дейности (срещи, разработване на проекти, проучвания, дейности по мониторинг и оценка, други) 

1 Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЦСРИ през 2012 година.  

Червен бряг     Проект,  

400 000 лв. 

капиталови 

разходи 

Община Червен 

бряг 

2 Хоспис за тежко 

болни, останали без 

грижа 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране 

през 2013 г. на Хоспис за 

тежко болни, останали без 

грижа, който да приема 

тежко болни от област 

Плевен.  

Червен бряг     Проект, 

1 900 000 лв. 

капиталови 

разходи 

Община Червен 

бряг 

3 Дом за стари хора Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране 

през 2013 г. на Дом за стари 

хора.   

Червен бряг     Проект, 

3 300 000 лв. 

капиталови 

разходи  

Община Червен 

бряг 

4 Защитено жилище 

за лица с психични 

разстройства 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЗЖ през 2012 година.  

Червен бряг     Проект 

540 000 лв. 

капиталови 

разходи 

Община Червен 

бряг 

5 Защитено жилище 

за младежи, след 

завършване на 

престоя си в 

институции или 

приемни семейства 

Разработване и 

кандидатстване с проект за 

изграждане и стартиране на 

ЗЖ през 2012 година.  

Червен бряг      Проект  

550 000 лв. 

капиталови 

разходи  

Община Червен 

бряг 

 


