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УТВЪРДИЛ:           (П) 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 

ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОСНОВЕН ЕКИП  НА  

ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2016-2020 г. 
 

1 юли 2019 г. (понеделник), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 1 юли 2019 г. (понеделник), 11:00 часа, в Областна администрация на Софийска 

област се проведе заседание на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на 

изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 

2016-2020 г. Г-жа Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област и 

Председател на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г., откри заседанието и 

приветства членовете с добре дошли.  

За днешното заседание беше изпратена покана с предварителен дневен ред с изх.  

№12-00-31#31/27.06.2019 г. На заседанието присъстваха членовете на основния екип на 

Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област, съгласно Заповед №ОА-173/25.06.2018 г. на 

Областния управител на Софийска област. (Приложение №1 – Присъствен списък, 

неразделна част от настоящия протокол.) 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН  РЕД 

1. Преглед на анализ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област 2016 - 2020 г., обхващащ периода 2016 г. – 

2018 г. 

2. Обсъждане на предложения от проведената кръгла маса на тема:  „Подобряване на 

взаимодействието в процеса на предоставяне на приемната грижа като 

алтернативна на институционализацията“ в Областна администрация на област 

София, във връзка с изпълнение на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015“  

3. Други. 
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По точка 1 от дневния ред – Преглед на анализ за изпълнение на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 - 2020 г., обхващащ 

периода 2016 г. – 2018 г. 

 Основният екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г.  коментира 

структурата на Междинния доклад – анализ за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 - 2020 г., обхващащ периода 2016 г. – 

2018 г. 

 В тази връзка, Основният екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. взе 

следното: 

РЕШЕНИЕ №1  

Предлага на Областния управител на Софийска област: 

 обобщеният анализ на областно ниво да бъде представен на Звеното за 

мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие 

на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. за преглед и 

коментари и след това да бъде обсъден и приет на заседание на Областния 

съвет за развитие на Софийска област в периода 22-26 юли 2019 г.; 

 проектът на актуализация на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област 2016 - 2020 г. да бъде представен, 

обсъден и приет на заседание на Областен съвет за развитие на Софийска 

област през месец юли 2019 г. 

 

По точка 2 от дневния ред – Обсъждане на предложения от проведената кръгла 

маса на тема:  „Подобряване на взаимодействието в процеса на предоставяне на 

приемната грижа като алтернативна на институционализацията“ в Областна 

администрация на област София, във връзка с изпълнение на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015“  

Г-жа Боряна Климентова, представител на Организация „Надежда и домове за децата 

– клон България“ поясни, че на 07.03.2019 г. е проведена кръгла маса на тема „Подобряване 

на взаимодействието в процеса на предоставяне на приемната грижа като алтернативна на 

институционализацията“ в Областна администрация на област София. На кръглата маса се е 

откроила необходимостта от провеждането на работна среща с конкретни структури, с цел 

подобряване възможностите за взаимодействие, пряка работа и ефективност на приемната 

грижа на територията на област София и Софийска област.  

В продължение на кръглата маса се проведе и последваща работна среща в Областна 

администрация на област София на 20.06.2019 г., на която беше предложено работата на 

екипа по приемана грижа в София област да бъде извършена от екипите по приемна грижа в 

София град. По време на срещата възникна предложение за провеждане на регионални 

срещи с оглед популяризиране на приемната грижа в областта.  

 В тази връзка, Основният екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. взе 

следното: 
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РЕШЕНИЕ №2  

Предлага на Областния управител на Софийска област да бъдат проведени  

4 регионални срещи в Софийска област, разделени на регионален принцип, във връзка 

с популяризирането на проект „ПРИЕМИ МЕ 2015“ с цел увеличаване на приемната 

грижа в Софийска област в периода средата – края на м. август 2019 г. 

 

По точка 3 от дневния ред – Други не бяха направени коментари. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Галя Георгиева закри заседанието на 

Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. 

 

 

 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА     (П) 

Заместник областен управител на Софийска област  

 

Председател на Звеното за мониторинг и оценка 

на изпълнението на Областна стратегия за развитие  

на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,  (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


