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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 Якимово е разположена

от административната структура

Лом, на изток с община Вълчедръм

запад – с община Медковец

       През територията на общината

железопътната линия София

Долни Цибър. 

       Територията на общината

земи, 4,2 % са населените

       Община Якимово  се

реализира дейности, които

социалното включване на

       На територията на общината

с общо 406 ученика, 2 детски

отговарящи на изискванията

пътуващи от гр. Монтана и

       На територията на общината

множество местни политики

населението. 

 

2. ИНДИКАТОРИ ЗА

СОЦИАЛНАТА СФЕРА

 

- Брой разкрити социални
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Якимово е разположена в северозападната част на Република

административната структура на Област Монтана. Общината граничи

община Вълчедръм, на юг с община Бойчиновци

Медковец. Общината има 4 населени места с общо

територията на общината преминава второкласен път ІІ-

линия София – Видин - Лом и третокласен път ІІІ

общината е 221 958 дка., от които над 93.3% 

населените места и зони, 2,3 % - горски площи, а 0,9 % 

Якимово  се стреми непрекъснато чрез различни източници

които да компенсират социалните неблагополучия

включване на уязвимите лица. 

на общината има 4 основни училища – по едно

, 2 детски градини, 1 център за работа с деца. Обучението

изискванията педагогически кадри, преобладаващата

Монтана и гр. Лом. 

на общината няма делегирана от държавата

политики и проекти, които обхващат различни

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ

СФЕРА В ОБЩИНА ЯКИМОВО 

социални услуги в общността на територията на общината
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на Република България и е част 

Общината граничи: на север с община 

Бойчиновци и община Монтана, а на 

общо население 4 889 жители. 

-81 София - Монтана – Лом, 

път ІІІ-818 - Долно Церовене – 

 93.3% за заети със земеделски 

а 0,9 % - водните площи. 

източници на финансиране да 

неблагополучия и да насърчат 

едно във всяко населено място, 

деца. Обучението е обезпечено с 

преобладаващата част от които са 

ата социална услуга, но има 

различни уязвими категории от 

ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В 

територията на общината; 
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- 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

- Специфики и описание

- Изготвяне на план за гриж

- 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; 
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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: 

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
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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 

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 
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- Провеждане на информационни

преодоляване на негативни

 

4. ОЦЕНКА И ДОКЛАД

НАБЛЮДЕНИЕ НА

ОБЩИНА ЯКИМОВО

Конкретното постигане на

в социалната сфера в община

1) Брой разкрити социални

2 броя услуги, както следва

- Обществена трапезария

потребностите от храна

- Домашен социален

домовете, свързани

на жилищните помещения

необходимите технически

 

2) Брой разкрити специализирани

общината; 

0 броя – на територията

3) Вид на неравностойността

- Семейства и самотно

издържат с тези доходи

- Лица в пенсионна възраст

 

4) Брой лица, към които са
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на информационни кампании с цел възпитаването

на негативни обществени нагласи; 

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

НА ПУБЛИЧНИТЕ ПОЛИТИКИ В СОЦИАЛНАТА

ЯКИМОВО 

постигане на индикаторите за изпълнение наблюдение

община Якимово е следното: 

социални услуги в общността на територията на общината

следва: 

трапезария - Форма на социална услуга, насочена

потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват

социален патронаж - Комплекс от социални 

свързани с доставка на храна; поддържане на личната

жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие

необходимите технически помощни средства и съоръжения; 

специализирани институции за социални услуги

територията на община Якимово няма специализирани

неравностойността /целеви групи/, които обхващат социалните

самотно живеещи пенсионери, които имат ниски

доходи и имуществото си.  

пенсионна възраст и хора с трайни увреждания  

които са насочени социалните услуги; 
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възпитаването в дух на толерантност, 

НА ИНДИКАТОРИ ЗА 

СОЦИАЛНАТА СФЕРА В 

наблюдение на публичните политики 

територията на общината; 

насочена към задоволяване на 

осигуряват сами 

социални услуги, предоставяни по 

на личната хигиена и хигиената 

потребителя; съдействие за снабдяване с 

съоръжения; битови услуги и др. 

социални услуги на територията на 

специализирани институции. 

социалните услуги; 

ниски доходи и не могат да се 
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120 различни категории

социални услуги.  

5) Изготвяне на план за грижа

       Община Якимово

редица проекти и програми

съществуващото законодателство

       Всяка една социална

социална услуга. Целта

приобщаването и да

самостоятелен живот и

       Планът е индивидуален

имена, адрес, възраст

задължително има цел

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
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категории лица, за които е идентифицирана нуждата

план за грижа за потребителите на социалните услуги

Якимово не предоставя услуги делегирани от държавата

и програми, които задължително се реализират

законодателство. 

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

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

ъответния 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; 
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идентифицирана нуждата от предоставяне на 

социалните услуги; 

от държавата, но осъществява 

реализират при спазване на 

за 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 

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 

този период е три годишен. 
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- 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 Якимово няма

комуникация, насочена към

Въпреки това е налично

ангажирани с процеса на

динамични процеси, които

осъществяваните мерки. 

       Има, обаче, ситуации

насочена към подкрепа и

така система. Това са случаите

социални политики. Важно

начин за нови услуги, за

местната общност при стартиране

8) Организиране на регулярни

медиите; 

Общинското ръководство

общност, на които се отчита

се на питания на медии

регионална/местна медия

9) Провеждане на информационни

преодоляване на негативни
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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

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 създават социални

Важно за обществеността е да се информира

услуги, за спецификите на целевите групи, за ангажиментите

при стартиране предоставянето на услуги.   

на регулярни срещи на специалисти от общинат

ръководство на Община Якимово провежда регулярни

се отчита изпълненото от предходна среща до настоящия

медии и на гражданите.  Тъй като на територията

медия, не се провеждат срещи с медиите. 

информационни кампании с цел възпитаването

негативни обществени нагласи; 

                                

.                           

                 

7 

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 

колаборация и синхранизиране на 

приложи стратегия за комуникация, 

общността и гражданите, ако е налична 

социални проекти и се провеждат 

информира по правилен и разбираем 

ангажиментите на общината и 

общината с представители на 

регулярни срещи с местната 

до настоящия момент, отговаря 

територията на общината няма 

възпитаването в дух на толерантност, 



                                                     Проектът

                                                              

 

 

       От м.02.2019г. в общината

община Якимово”, който се

Оперативна програма „Развитие

0001-2014BG05M2OP001-C01 

растеж”, съфинансирани от

BG05M9OP001-2.018 „Социално

мерки за подобряване достъпа

проекта са предвидени следните

преодоляване на негативни обществени

       -Дейност „Развитие на местните

Предвижда се да се проведат

социални прослойки, но живеещи

на социализацията за изграждането

Мероприятията ще се провеждат

които да участват в информационните

насърчават обществото да приеме

и да имат модели за подражание

върху формирането на толерантност

независимо от етническа принадлежност

преодоляване на негативните

комуникация на служители и

       В резултат от изпълнение

културата и етническите малцинства

спрямо тях; насърчаване сближаването

всички заинтересовани страни

етническите малцинства.  

       -Дейност „Преодоляване

възпитаването в дух на толерантност

на етнически произход, позитивно

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” 

общината стартира изпълнението на проект „Интеграция

който се финансира по договор  №BG05M9OP001

Развитие на човешките ресурси 2014 -2020“ 

C01 по Оперативна програма „Наука и образование

съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския

Социално-икономическа интеграция на уязвими

достъпа до образование“  - Компонент 1. В рамките

следните дейности, насочени към възпитаването

негативни обществени нагласи: 

на местните общности и преодоляване на негативните

проведат серия от мероприятия, в които участват представители

живеещи в една и съща общност. Целта е да илюстрира

изграждането на една по-висока култура на толерантност

провеждат в общинския център като предварително

информационните кампании. Ще се осъществяв

да приеме, че децата трябва да израстват в етнически

подражание от различни етноси. Информационните

толерантност, насърчаване на самоуважението и

етническа принадлежност. Едните мерки са провеждане

негативните стереотипи, както и изграждане на капацитет

служители и специалисти, обслужващи и ромско население

изпълнение на дейността се очаква повишаване

етническите малцинства, както и преодоляване предразсъдъците

насърчаване сближаването между хората и приобщаване

страни; фокусиране на общественото внимание

Преодоляване на негативни обществени нагласи” - Целите

толерантност, преодоляване на негативни обществени

произход, позитивно отношение спрямо децата от
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Интеграция на уязвими групи в 

BG05M9OP001-2.018-0001-C01  по 

2020“ и №BG05M9OP001-2.018-

и образование за интелигентен 

Европейския съюз на процедура 

уязвими групи. Интегрирани 

В рамките на реализацията на 

възпитаването в дух на толерантност, 

на негативните стереотипи” - 

участват представители на различни 

е да илюстрира ключовата роля 

на толерантност и приобщаване.     

предварително ще се канят лицата, 

осъществяват дейности, които 

в етнически многообразна среда 

Информационните кампании ще акцентират 

оуважението и уважението към другите, 

провеждане на инициативи за 

на капацитет за интеркултурна 

население. 

повишаване на осведомеността за 

предразсъдъците и стереотипите 

бщаване към целите на проекта на 

внимание към проблемите на 

Целите на тази дейност са 

обществени нагласи, основани 

децата от малцинствените групи.    



                                                     Проектът

                                                              

 

 

Предвидените мерки са провеждане

на проявите на език на омразата

Община Якимово, семинари и

се постигна възпитание в дух

междуетнически отношения

форми на дискриминационни

ромите за постигане на равенство

живот.  

       Това е доказателство, че

провежда смислени действия

възпитаването в дух на толерантност

планирани, именно защото 

гласността при провеждане 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” 

провеждане на кампания сред заинтересованите

омразата и насърчаване на толерантно общуване

семинари и срещи. В резултат от изпълнение на дейността

в дух на толерантност и взаимно зачитане; утвърждаване

отношения; преодоляване на културните бариери в

дискриминационни нагласи; ефективно прилагане на политиките

равенство, достойно съществуване и пълноценно

доказателство, че Община Якимово не само е осъзнала

действия в посока провеждане на информационни

на толерантност, преодоляване на негативни обществени

защото общината осъзнава ключовата роля на

провеждане на социалните политики.  
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заинтересованите среди за преодоляване 

общуване в образователна среда в 

на дейността общината очаква да 

утвърждаване на толерантни 

бариери в общуването и всякакви 

на политиките за интеграция на 

пълноценно участие в обществения 

осъзнала необходимостта, но и 

информационни кампании с цел 

негативни обществени нагласи. Те са 

роля на диалога, публичността и 


