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ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

НА ПУБЛИЧНИТЕ 

СФЕРА В ОБЩИНА 

Оперативна програма „Добро управление 

Европейския социален фонд. Фондация 

на настоящия документ и при 

позиция на Европейския съюз или 
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1. ОПИСАНИЕ 

Община Ботевград се намира

област. Има 13 населени

Общината се състои от 

Врачеш, Гурково, Елов 

Скравена и Трудовец. 

През последните години

отрицателна величина, като

заселени.   Наблюдава се

Все още преобладаващата

 Община Ботевград има

осъвременява и модернизира

общината в бъдеще и възможности

             Демографското остаряване

структурата на здравни

носители на повече от едно

 В своята стратегия за социални

приоритетни групи: 

Деца, отглеждани извън биологи

- Деца, настанени в специализирани

- Деца, отглеждани в приемни

      Деца, отглеждани в семейството

- Деца, с увреждания, отглеждани

- Деца, отглеждани в семейства
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се намира в Западна България и е една от основните

населени места с общо население 35 383 по данни

състои от един град- Ботевград /общински център

Елов дол, Краево, Липница, Литаково, Новачене

години естествения и механичен прираст 

величина, като броя на починали и изселени лица надви

Наблюдава се и тенденция към застаряване на населението

преобладаващата възрастова група е населението в активна

Ботевград има изградена много добра инфраструктура

модернизира. Това гарантира добро социално-

и възможности за нови инвестиции. 

Демографското остаряване на населението, поставя допълнителни

здравни потребности, поради обстоятелството, 

от едно хронично заболяване. 

социални услуги Община Ботевград извежда

извън биологичното семейство: 

специализирани институции.  

приемни семейства и при близки и роднини.  

семейството: 

отглеждани в семейна среда.  

семейства в риск. 
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основните общини в Софийска 

по данни на НСИ към 10.2015г. 

център/ и 12 села – Боженица, 

Новачене, Радотина, Рашково, 

прираст за община Ботевград е 

лица надвишава този на родените и 

населението на община Ботевград. 

активна трудова възраст.  

инфраструктура, която в годините  се 

-икономическо развитие на 

допълнителни изисквания пред 

обстоятелството, че възрастните хора са 

извежда и анализира следните 
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      Други деца в риск идентифицирани

Ботевград:   

- Деца с противообществени

- Деца, необхванати от училище

- Деца със специални образователни

- Деца на непълнолетни

- Деца в многодетни социално

Възрастни с увреждания 

Самотни стари хора 

       За описаните целеви

редица социални услуги

целевите групи от социални

       Особено внимание се

център, Център за социална

Министерство на образованието

Ботевград изпълнява проект

изграждане, ремонтиране

Общината има амбиции след

като финансирана от държавата

       За възрастните хора в

Агенция за социално подпомагане

„Храни”, съществува специализирана

има изградени Клуб на 

законодателството, функционират

удовлетворени от този вид

свързано с графици, специалисти

душа, с която да прекараш
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идентифицирани в стратегията за социални

противообществени прояви и девиантно поведение 

необхванати от училище 

специални образователни потребности 

непълнолетни родители 

многодетни социално слаби семейства 

целеви групи на територията на общината за изградени

услуги, които в значителна степен удовлетворяват

социални услуги.  

внимание се обръща на децата с увреждания, като за

социална рехабилитация и интеграция, Център за

образованието/. В момента на изготвяне на настоящия

изпълнява проект по Оперативна програма „Региони в растеж

ремонтиране и обособяване на помещения за Център

амбиции след приключване на проектното финансиране

държавата делегирана дейност. 

хора в общината се предлагат грижи в домашна

социално подпомагане, предоставяне на топъл обяд

съществува специализирана институция – Дом за стари хора

Клуб на пенсионера и Клуб на инвалида, които

функционират успешно и имат много 

този вид дейности, защото не се обвързани с договори

специалисти, а просто това са места, където можеш

прекараш времето си по начин, който е удовлетворяващ
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социални услуги на Община 

за изградени и функционират 

удовлетворяват потребностите на 

като за тях функционират Дневен 

Център за личностно развитие /към 

на настоящия анализ Община 

Региони в растеж”, който има за цел 

Център за обществена подкрепа. 

финансиране, дейността да премине 

домашна среда чрез споразумение с 

обяд по Оперативна програма 

стари хора. По селата в общината 

които макар и периферията на 

много посетители. Хората са 

обвързани с договори, посещението не е 

където можеш да намериш сродна 

удовлетворяващ и за двете страни – 
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игра на карти, съвместно

телевизия и др. подобни дейности

В момента на изготвяне

процедура BG05M9OP001

Компонент 2”. Проектът ще

ще имат достъп до иновативни

 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА

СОЦИАЛНАТА СФЕРА

 

- Брой разкрити социални

- Брой разкрити специализирани

общината; 

- Вид на неравностойността

- Брой лица, към които са

 

3. НАЧИНИ ЗА ОЦЕНКА

НАБЛЮДЕНИЕ НА

 

Мониторингът на социалните

следните ключови аспекти от

3.1.Периодично да се отчита

− Брой услуги в общността

− Брой на лица, ползващи

3.2.Въвеждане на стратегически

съобразен със специфичните

целеви групи, който включва
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съвместно празнуване на празници, плетене, слушане

подобни дейности от ежедневието, свързани със социални

изготвяне на настоящия анализ Община Ботевград

 BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора

Проектът ще обхване възрастни хора и лица с увреждания

иновативни интегрирани социално-здравни услуги

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ

СФЕРА В ОБЩИНА БОТЕВГРАД 

социални услуги в общността на територията на общината

специализирани институции за социални услуги

неравностойността /целеви групи/, които обхващат социалните

които са насочени социалните услуги; 

ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА

социалните политики включва постоянен контрол

аспекти от общинската социална политика: 

се отчита: 

общността; 

ползващи услуги в общността; 

стратегически процес на планиране на социалните

специфичните характеристики и индивидуални

който включва мониторинг на: 
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слушане на музика, гледане на 

със социални контакти. 

Ботевград стартира проект по 

възрастни хора и лица с увреждания – 

увреждания от общината, които 

услуги. 

ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В 

територията на общината; 

социални услуги на територията на 

социалните услуги; 

НА ИНДИКАТОРИ ЗА 

СОЦИАЛНАТА СФЕРА   

контрол, преглед и анализ на 

социалните политики, който да е 

индивидуални нужди на съответните 
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- Специфики и описание

- Изготвяне на план за 

- Изготвяне на план за развитие

- Анализ на попълнените

на потребителите; 

3.3.Повишаване на обществената

преодоляване на негативните

изпълнението на следните

- Изготвяне на стратегия

институциите, общността

- Организиране на регулярни

медиите; 

- Провеждане на информационни

преодоляване на негативни

 

4. ОЦЕНКА И ДОКЛАД

НАБЛЮДЕНИЕ НА

ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Конкретното постигане на

в социалната сфера в община

 

1) Брой разкрити социални

7 броя услуги, но 6 вида, защото

2) Брой разкрити специализирани

общината; 

1 брой - Дом за стари

3) Вид на неравностойността
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описание на целевите групи; 

план за грижа за всяка целева група; 

план за развитие на всяка една услуги; 

попълнените въпросници за оценка качеството на социалните

обществената сензитивност към проблемите

на негативните обществени нагласи. Тук следва

следните мерки: 

стратегия за комуникация, насочена към подкрепа

общността и гражданите; 

Организиране на регулярни срещи на специалисти от общината

на информационни кампании с цел възпитаването

на негативни обществени нагласи; 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА

БОТЕВГРАД 

постигане на индикаторите за изпълнение наблюдение

община Ботевград е следното: 

социални услуги в общността на територията на общината

вида, защото са разкрити два броя Център за настаняване

специализирани институции за социални услуги

стари хора  

неравностойността /целеви групи/, които обхващат социалните
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на социалните услуги от страна 

проблемите на хората в риск, 

Тук следва да се наблюдава 

към подкрепа и разбиране от 

от общината с представители на 

възпитаването в дух на толерантност, 

НА ИНДИКАТОРИ ЗА 

СОЦИАЛНАТА СФЕРА В 

наблюдение на публичните политики 

територията на общината; 

за настаняване от семеен тип. 

социални услуги на територията на 

социалните услуги; 
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- Лица, навършили

възраст съгласно 

онези от тях, които

работоспособност

- Деца и младежи с увреждания

- Лица в пенсионна възраст

- Самотно живеещи

- Лица с доказана липса

- Майки / осиновителки

година. 

- Деца с увреждания

осигури адекватни

ограничени родителски

родителите трайно

семейството и съществува

психическо, нравствено

- Деца и младежи с умствена

 

4) Брой лица, към които са

426 различни категории

на социални услуги.  

5) Изготвяне на план за грижа

Всяка една социална

социална услуга. Целта

приобщаването и да

самостоятелен живот и

Планът е индивидуален

имена, адрес, възраст

задължително има цел
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навършили възрастта за придобиване право на пенсия

 чл. 68, ал. 1 – 3 от Кодекса за социално осигуряване

които са с физически увреждания и

работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК

младежи с увреждания. 

пенсионна възраст и хора с трайни увреждания. 

живеещи лица и семейства, получаващи минимални

доказана липса на доходи и близки, които да се грижат

осиновителки/, които получават месечни помощи за

увреждания и без увреждания - за които родното семейство

адекватни грижи; родителите са починали, неизвестни

родителски права или  се намират в трайна невъзможност

трайно не полагат грижи за детето, детето 

и съществува сериозна опасност от увреждане

нравствено, интелектуално и социално развитие

младежи с умствена изостаналост. 

които са насочени социалните услуги; 

категории деца и лица, за които е идентифицирана

 

план за грижа за потребителите на социалните услуги

социална услуга изготвя план за грижа за потребителите

услуга Целта е да се постигне социално включване

и да се формират специфични умения /общожитейски

живот и др./. 

индивидуален за всяко дете/лице, като съдържа най

възраст, заболяване /ако е приложимо/, близки

има цел, която трябва да е постижима и реалистична

                                

                           

                 

7 

пенсия за осигурителен стаж и 

осигуряване, включително на 

и имат процент намалена 

ТЕЛК/НЕЛК. 

минимални пенсии.  

грижат за тях. 

помощи за отглеждане на дете до 1 

родното семейство не е в състояние да 

неизвестни, с отнети или 

невъзможност да го отглеждат; 

  е жертва на насилиен в 

увреждане на неговото физическо, 

развитие. 

идентифицирана нуждата от предоставяне 

социалните услуги; 

потребителите на съответната 

социално включване, да се насърчи 

умения /общожитейски умения, за 

съдържа най-малко следните данни: 

ки лица за контакт. Планът 

реалистична. В планът се съдържат 
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конкретни мерки и действия

цели. Те за различни

задължително от мултидисциплинарен

своето становище за идентифицираните

спрямо съответния потребител

когото се отнася, като

планираните мерки в

социални услуги, като

при необходимост. 

6) Изготвяне на план за развитие

Всяка социална услуга

за развитие”. Изискване

Националната стратегия

подпомагане. С този

социалната услуга за определен

Планът съдържа: 

- Цел на съответната

- Описание на целевите

- Принципи и ценности

- Човешки ресурси/екип

- Представяне на конкретните

- Източник на финансиране

- Перспективи и основни

7) Изготвяне на стратегия

институциите, общността

Община Ботевград няма

комуникация, насочена към

Въпреки това е налично

ангажирани с процеса на

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                               

Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020г.                          

съфинансирана от Европейския социален фонд на 

                                                              Европейския съюз-BG05SFOP001-2.009-0001-C01–                

„Повишаване на гражданското участие 

 в процесите на формулиране, изпълнение и 

 мониторинг на социалната политика” 

и действия, чрез осъществяване на които ще се

различни за различните категории целеви групи

от мултидисциплинарен екип от специалисти

становище за идентифицираните потребности и дейностите

я потребител на социални услуги. Планът се подписва

отнася, като е важно лицето да получи достатъчна

мерки в плана. Планът е стратегически документ

като той се актуализира/преразглежда веднъж

план за развитие за социалните услуги; 

услуга следва да има фундаментален за нейната

Изискване за изготвяне и утвърждаване на документа

стратегия за дългосрочна грижа и изискванията

този документ се определя визията за същността

услуга за определен период от време. Най-често този

съответната социална услуга; 

целевите групи; 

ценности при предоставяне на съответната социална

ресурси/екип за осъществяване на услугата/; 

на конкретните услуги, които се предоставят на

финансиране на социалната услуга; 

и основни направления за развитие на услугата

стратегия за комуникация, насочена към подкрепа

общността и гражданите; 

няма документ, който да включва в себе си

насочена към подкрепа и разбиране от институциите

налично много добро партньорство между

процеса на планиране и реализиране на социалните
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които ще се постигнат предвидените 

целеви групи, като той се изготвя 

специалисти, всеки от които посочва 

дейностите, които той ще приложи 

Планът се подписва от потребителя, за 

достатъчна информираност за 

документ при предоставяне на 

веднъж годишно, или по-често 

нейната същност документ „План 

на документа се съдържа в 

изискванията на Закона за социално 

същността и предоставяне на 

често този период е три годишен. 

социална услуга; 

предоставят на ползвателите; 

услугата през следващите години; 

към подкрепа и разбиране от 

себе си елементи на стратегия за 

институциите, общността и гражданите. 

между ключовите институции, 

социалните политики. Това са твърде 
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динамични процеси, които

осъществяваните мерки. 

Има, обаче, ситуации в които

насочена към подкрепа и

така система. Това са случаите

обществеността е да се

спецификите на целевите

стартиране предоставянето

8) Организиране на регулярни

медиите; 

Общинското ръководств

местните медии, на които

отговаря се на питания

механизъм за упражняване

информират в реално време

задават въпрос, както и да

9) Провеждане на информационни

преодоляване на негативни

В момента на реализиране на

процесите на формулиране, 

програма „Добро управление

себе си реализиране на информационни

преодоляване на негативни обществени

местната общност в Ботевград

програма „Развитие на човешките

интелигентен растеж“. Реализирането

погрешни социални и етнически

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                               
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процеси, които изискват отлична колаборация

мерки.  

ситуации в които общината  би могла да приложи стратегия

подкрепа и разбиране от институциите, общността и гражданите

са случаите, в които се разкриват нови видове

да се информира по правилен и разбираем начин

целевите групи, за ангажиментите на общината

предоставянето на услуги.  

на регулярни срещи на специалисти от общината

ръководство на Община Ботевград провежда ежеседмични

които се отчита изпълненото от предходна среща

питания на медии и на гражданите. Това е един

упражняване на социалните политики. Гражданите

реално време от достоверен източник за реализираните

както и да получат отговори на поставените питания

информационни кампании с цел възпитаването

негативни обществени нагласи; 

реализиране на настоящия проект - „Повишаване на

формулиране, изпълнение и мониторинг на социалната

управление 2014 -2020“, Община Ботевград стартира

информационни кампании с цел възпитаването

негативни обществени нагласи. Това е „Образование

Ботевград”, който се финансира като интегриран

човешките ресурси“ и Оперативна програма

Реализирането на дейността дава възможност

етнически стереотипи. Ще се осъществяват дейности
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колаборация и синхранизиране на 

ожи стратегия за комуникация, 

общността и гражданите, ако е налична 

нови видове услуги. Важно за 

м начин за нови услуги, за 

общината и местната общност при 

общината с представители на 

провежда ежеседмични брифинги за 

предходна среща до настоящия момент, 

е един публичен и прозрачен 

Гражданите имат възможност да се 

реализираните дейности, могат да 

питания. 

ето в дух на толерантност, 

Повишаване на гражданското участие в 

социалната политика” Оперативна 

стартира проект, който включва в 

възпитаването в дух на толерантност, 

Образование и заетост - за бъдещето на 

интегриран проект по Оперативна 

програма „Наука и образование за 

възможност за преодоляване на 

осъществяват дейности, които насърчават 
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обществото да приеме, че децата

модели за подражание от различни

След изпълнение на проекта се

сътрудничество за защита, подкрепа

налагане на практиката институции

междуинституционално сътрудничество

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на                               
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че децата трябва да израстват в етнически многообразна

от различни етноси. 

проекта се очаква да се изгради местен капацитет

защита, подкрепа и промяна на нагласите. В допълнение

практиката институции и общности да работят 

сътрудничество с цел преодоляване на негативни
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етнически многообразна среда и да имат 

капацитет за междуинституционално 

В допълнение се наблюдава и 

работят в диалог, в среда на 

негативни стереотипи. 


