ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2019 г.
Наименование на администрацията: Отдел “Хуманитарни дейности” при Община Болярово

1
Цели за 2019 г.

2
Дейности

3
Резултат

Образование
1.Запазване
на
учебните и детски
заведения и пълен
обхват на децата и
учениците в тях

1.Подобряване
на
материалната
база
в
училищата и
детските
градини

Извършени
ремонтни
дейности във
всички детски и
учебни
заведения

2 Постигане на
добра енергийна
ефективност
и
подобряване
на
сградния фонд

2.Подобряване извършено
на
саниране и
топлоизолация топлоизолация
та на сградите
и планиране на
средства
за
капитални
ремонти
на
сградния фонд.

4
Индикатор за изпълнение
Индикатор за
целево състояние
/заложен в началото
на 2019г./

Индикатор за текущо
състояние
/ отчетен в края на
2019 г. /

Необходимост от
извършване на
ремонт и създаване
на попривлекателна
учебна база.

Подобрена учебна
среда.
Пълен обхват на
деца и ученици.
Сформиране на
група в
ДГ„Здравец” и
филиали- филиал
с.Шарково при
недостатъчен брой
деца

Необходимост от
саниране и
топлоизолация на
ОУ “Стефан
Караджа”

5
Индикатор за самооценка
1. напълно постигната цел /100 %/
2. задоволително постигната цел
/50 и над 50 %/
3. незадоволително постигната цел /
под 50 %/
задоволително постигната цел /50 и
над 50 %/

незадоволително постигната цел / под
50 %/

По-добра енергийна
ефективност
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3.Усъвършенстван
е на управлението
и финансирането
на
образователната
система
при
условията
на
делегираните
бюджети

3. Запазване на Осигурено
столовото
столово хранене
хранене
на
учениците при
запазване
на
поевтиняванет
о и поемането
на режийните
разноски
от
общината

4.Разработване
4.По-добро
управление
на на проекти и
кандидатстван
социалните
елементи
в е по различни
програми на
образованието
ЕС за
осигуряване на
допълнителни
средства за
подобряване
на МБ
Култура
1.Изпълнение на Провеждане на
дейностите
от проучвателна
празничния
работа
и
културен календар разработване
за 2019г.
на
актуален
празничен
календар
с
прояви
в
общинския
център и по
населените
места

Разработени и
реализирани
проекти за
развитие на
извънкласната
дейност и
подобряване на
МБ

Дейността да
продължи да се
изпълнява

напълно постигната цел /100 %/

По-пълен обхват на
учениците и
осигуряване на
целодневно
обучение
Необходими
извънкласни
дейности за попълноценно
използване на
свободното време

Осигурен
Развитие на
съдържателен,
културното и
богат
и духовното дело
разнообразен
духовен живот
на общността

напълно постигната цел /100 %/

Създаване на
мотивация за
посещение на
училище и участие
в извънкласни
дейности
Изпълнени
дейности от
културния календар
за 2019 г.

напълно постигната цел /100 %/
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2. Съхранение и
популяризиране
на културноисторическото
наследство

Социални
дейности
1.Подобряване и
повишаване
на
разнообразието и
качеството
на
социалните услуги

Изготвяне на
списък с
паметници и
археологическ
и обекти

Изготвен е
списък с
паметници и
археологически
обекти с
характеристика
на състоянието
им

Не е извършен опис
с характеристика на
наличните
паметници и
археологически
обекти

Изготвен е опис

Създаване на
нови
алтернативни
социални
услугицентрове
за
настаняване от
семеен тип за
лица,
защитeни
жилища,
развитие
на
социални
услуги за найбедните.

През 2019 г.
продължиха да
функционират
социални услуги
в помощ на
жителите от
общината:
1. Домашен
социален
патронаж над
100 лица от
общината
ползват услугата
2. проект
„Осигуряване
на топъл обяд”
– 106
потребители
получиха топъл
обяд 2019 г.
Дейността по
проекта е
насочена към
най-нуждаещите
се жители на

Подобряване
живота
на
възрастните хора,
хората
с
увреждания и найнуждаещите
си
лица, преодоляване
на
тяхната
изолация.

напълно постигната цел /100 %/
8потребители на
ЗЖЛФУ-Болярово,
25 потребители на
ЦСРИ, 8
потребители на
ЗЖЛУИМ.Шарково, 8
потребители на
ЗЖЛУИ-Болярово,
изведени от ДПЛУИ
с. М Шарково,
Функционират две
нови социални
услуги от
резидентен тип –
Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица с
деменция и
физически
увреждания с
капацитет за двете
услуги 23
потребители.

напълно постигната цел /100 %/
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общината в 15
населени места
5. Социалните
услуги „Личен
асистент”,
„Домашен
помощник”,
„Социален
асистент” по
проект
„Независим
живат” по
ОПРЧР, от
01.01.2019 г.
продължиха да
функционират
по ПМС 344 до
31.12.2019г. бяха
трудово
ангажирани 45
лица в активна
възраст на
позициите
„Личен
асистент”,
„Домашен
помощник” и
„Социален
асистент” които
оказват
подкрепа за
лична помощ,
комуналнобитови дейности
и подкрепа на

Проект
„Осигуряване на
топъл обяд” – 106
потребители
получиха топъл
обяд от 01.01. 2019
до 31.12.2019 г.
Финансирането е по
ОПХОМП –фонд за
европейско
подпомагане.
Дейностите по
проекта бяха
насочени към найнуждаещите се
жители на общината
в 15 населени места.
По ПМС344 са
трудово ангажирани
45 лица в активна
възраст на
позициите „Личен
асистент”,
„Домашен
помощник” и
„Социален
асистент” които
оказват подкрепа за
лична помощ,
комунално-битови
дейности и
подкрепа на
социално включване
в дома на 133
потребители.
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социално
включване в
дома на 133
потребители.
6.Продължават
дейностите на
социалните
услуги от
резидентен тип
– Център за
настаняване от
семеен тип за
пълнолетни лица
с деменция 15
потребители и
пълнолетни лица
с физически
увреждания 8
потребители в с.
Мамарчев;
7. Защитено
жилище за лица
с физически
увреждания с 8
потребители в
гр. Болярово и
двете ЗЖЛУИ по
8 потребители в
с М. Шарково и
гр. Болярово;
ЦСРИ гр.
Болярово с 25
потребители.
8. От местни
дейности са

Около
300
пенсионери
и
самотни стари хора,
които
нямат
здравословни
проблеми
прекарват
голяма
част от свободното
си време в срещи и
занимания според
интересите
си,
поддържат лични и
социални контакти.
В
някой
от
клубовете
са
създадени
самодейни певчески
групи,
които
активно
развиват
своята дейност като
участват
във
фестивали, събори и
инициативи
във
връзка
с
осъществяването на
Културния календар
на общината. За
осъществяването на
инициативите си те
получават
финансова
и
методическа помощ
от ръковотството на
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разкрити и
функционират
клубове на
пенсионера в
девет населени
места на
общината
/Болярово,
Мамарчево,
Голямо
Крушево, Воден,
Стефан
Караджово,
Попово,
Шарково,
Горска поляна,
Крайново/.
2.
Повишаване
квалификацията
на персонала с
оглед
спецификата
на
работа
с
отделните групи
потребители
на
социални услуги

Оптимизиране
на грижата и
повишаване на
качеството на
социалната
услуга

Оптимизиране
Липса на
на грижата и квалифициран
повишаване на персонал
качеството
на
социалната
услуга

3. Подпомагане на Проучване на Създаване
социално
лицата
от възможност
неравностойни
неравностойно трудова

на Отпускане на
за еднократна помощ
от ОбС Болярово на

община Болярово.

Задоволително постигната цел /50 и
Персоналът на
ДПЛУИ М.Шарково над 50
и ЗЖЛУИ през 2019
г. имаха работни
срещи от
Сдружението за
подпомагане на
хората с
увреждания в
чужбина, с цел
подобряване
качеството на
услугите.

За решаване на
социалните
въпроси са

напълно постигната цел /100 %/
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групи
от положение на реализация
населението
на територията на
община Болярово общината

лица в
неравностойно
положение от
община Болярово.

предвидени
средства в
общинския бюджет
за предоставяне
еднократни
помощи на
граждани от
община Болярово.
За 2019 г. г. са
подпомогнати 155
лица със сумата от
15 690 лв.
Осигурени са
средства в размер
на 1 680 лв. за 14
ученичка от ХII клас
на СУ „Д-р Петър
Берон” гр. Болярово
за абитуриентският
им бал. Осигурени

са средства на
ученици от
социално слаби
семейства за
закупуване на
дрехи, обувки,
учебници и учебни
помагала в размер
на 5 000 лв. в т. ч.
за СУ „Д-р Петър
Берон” гр.
Болярово - 2 500
лв., за ОУ „Стефан
Караджа”
с.Ст.Караджово – 1
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500 лв., за ДГ
„Здравец” и
филиали – 1000 лв.
Вестник
«Крайгранична
искра»
1.Да
отразява
обективно
и
безпристрастно
проблемите
на
жителите
на
територията
на
общината;

Вестникът да Своевременна
Съобразяване с
информира
информация за плана за работа на
читателите за събитията
в вестника
основните
общината
събития
в
общината.

2.Да
подхранва
любовта
на
населението към
родния
край,
българските
традиции, бит и
култура.

Издаване
исторически
материали,
свързани
с
историята на
родния край.
Запознаване на
читателите с
известни
личности
от
родния край –
корените им,
народопсихоло
гията
им,
професионална
та
им

Популяризиране Документи от
историята
на кметовете за
родния край
историята на
селищата
Изграждане на
чувство
за Събития, свързани с
опазване
на Културния календар
културните
на общината
ценности,
традициите
и
вярата
на
българите

По-добро общуване
между редакционен
екип и читатели.
Целта е да се
задоволяват
своевременно
потребностите на
хората от общината
с необходимата
информация,
отнасяща се до
местно
самоуправление,
полезна
информация за
производителите и
търговците по
европейските
програми,
икономика,
образование,
култура, читалищна
дейност.

1. напълно постигната цел /100 %/

2. напълно постигната цел /100 %/

Запознаване
с
личности, които
с делата си са
гордост
за
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реализация,
страната,
родовата
им общината
и
принадлежнос родното място
т
и
етническата им
толерантност
Съобщаване на
читателите за
ритуали, които
разкриват бита
и културата на
българина
–
вяра,
традиции,
фолклор
и
етнография.

3.Да информира
хората
за
промените
в
законодателството
на РБ и на
общинско
ниво,
като
разяснява
техните права и
задължения

Представя на
живущите
в
общината
материали за
наложени
промени
в
законодателств
ото.

МКБППМН
1.Превенция сред Оказване на
малолетните
и съдействие за

Разясняване
правата
и
задълженията на
читателите,
свързани
с
промените
в
законодателство
то в РБ

Нормативни актове,
отразяващи
промените в
законодателството
на страната;
Решения и наредби
на Общински съвет
– Болярово.

1.Ограничаване
на

Необходими
извънкласни

3.напълно постигната цел /100 %/

Действаща е
съвместната работа

1.Напълно достигната цел/100%
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непълнолетните,
живеещи и учещи
на територията на
общината
за
недопускане
на
извършване
на
престъпления
и
употреба
на
наркотични
вещества,
ограничаване на
агресивните
прояви и насилие.

2. Проучване сред
децата и техните
родители
за
причините
за
агресията
сред
подрастващите и
анализиране
данните,
изготвяне
на
предложения,
целящи

прибиране на
подлежащите
на
задължително
обучение в
училищата на
територията на
общината.Рабо
та с деца в
риск, с цел
поставянето
им в нормална
среда.Провежд
ане на
възпитателни
дела по
ЗБППМН.Орга
-низиране и
провеждане на
разнообразни
мероприятия с
превантивен
характер.

противообществ
ените прояви и
престъпления
сред
малолетните и
непълнолетните.

дейности за попълноценно
използване на
свободното време.

на институциите по
превенция ,чрез
мероприятия
,дискусии ,беседи и
др. .

2.Мотивиране на
децата да
спазват етичните
норми и
ограничаване на
агресията и
насилието сред
тях

Необходимост
привличане
специалисти
проблемите
подрастващите.

Съвместна работа
по случаите са с
педагогическите
съветници от двете
училища на
общината

Провеждане на
анкети,беседи
и лекции сред
учениците и
родителите им.

Събиране и
анализиране на
необходимата
информация с
цел
ограничаване на
девиантното
поведение сред
учениците,
извеждане на
част от тях от

от
на
по
на

Провеждани са
мероприятия и
анкети по насилие и
тормоз

3.Ограничаване
на проявите на
насилие сред
децата.

2.Напълно постигната цел /100%/

Дейността да
продължи да се
изпълнява чрез
МКБППМН
,УКБППМН и
институциите
имащи работа с
деца

Постоянната работа
с деца от рисковите
групи да продължи
и занапред.
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ограничаване на
негативните
явления
сред
децата.

състояние на
„деца в риск”

Указания за попълване:
Колона 1 „Цели за 2019 г”
В Колона 1 посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2019 г.
Колона 2 „Дейности”
В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2019 г. Възможно е
тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.
Колона 3 „Резултат”
В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът
изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени
служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2019 г. и не представляват цел сами по себе си.
Колона 4 „Индикатор за изпълнение”
В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2019г., за да отчете
промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2019 год.
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Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности
за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др.,
например - 5 км., 10 броя, 20%.
Индикаторът за изпълнение се състои от:
1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на
2019 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2019 г.
2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2019
г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2019г.
Колона 5 „Индикатор за самооценка”
Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен
действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.
За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е
1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,
2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или
3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия: ………………………………………………………………………………………………..
Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на
шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.
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