
                          
 

 
       

УТВЪРДИЛ: РОСИЦА ИВАНОВА    (П) 

 
 

ПРОТОКОЛ 
 

от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в Софийска област за периода 2016 – 2020 г., 

проведено на 29.03.2016 г. 
 

Днес 29.03.2016 г., (вторник) в хотел „Арена Самоков”, гр. Самоков се състоя 
четвъртото изнесено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна 
стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област за периода 2016 – 
2020 г. Срещата е последна от поредицата регионални срещи в Софийска област във 
връзка с разработените и приети общински стратегии за социалните услуги за 
горецитирания период. На заседанието присъстваха представители от Областна 
администрация на Софийска област и от общините Горна Малина, Долна баня, Елин 
Пелин, Ихтиман, Костенец и Самоков – заместник областният управител на Софийска 
област с ресор социални дейности, кметът на община Самоков, заместник-кметове с 
ресор социални дейности, секретрят на община Самоков, директорът на регионална 
дирекция „Социално подпомагане” София област, експерти социални дейности, 
директори на дирекции „Социално подпомагане“ на дирекциите в Елин Пелин, Ихтиман 
и Самоков, представители от фондация „Подарете книга”, фондация „Надежда и домове 
за децата”, Нов български университет. Любезни домакини на заседанието са общинска 
администрация Самоков. 

Г-н Владимир Георгиев, кмет на община Самоков откри заседаниято като 
домакин на срещата, а след него г-н Емил Атанасов, заместник областен управител 
на Софийска област приветства присъстващите на форума и благодари на домакините. 
Заместник областният управител предложи на присъстващите предварително 
подготвената програма на днешното заседание, както следва: 

1. Информация за изготвените общински стратегии. Мерки и дейности, 
действащи и планирани услуги на регионално равнище.  

2. Сформираните общински екипи за координация и мониторинг – роля, 
задачи и  взаимодействие с Областното Звено за мониторинг и оценка на 
Стратегията. 

3. Представяне на фондация „Надежда и домове за децата” – клон България. 
Възможности за съвместна работа с общините за реализиране на мерките 
по стратегиите. Представяне на фондация „Подарете книга”. 

4. Въпроси и отговори, дискусия и обобщаване на срещата. 
По предложение на г-н Атанасов всички участници в срещата се представиха, 

като след това той даде думата на г-жа Мила Пашова, член на основния екип на 
ЗМО, която изрази своето впечатление, че общинските стратегии за социални услуги в 
цитираните по-горе общинни са много добре разписани в сравнение с отминалия период 
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като конкретно, точно и ясно са описани социалните услуги, които в момента 
съществуват в общините и тяхното надграждане, както и дейностите и мерките, които 
всяка една община ще развива през новия програмен период. Тя подчерта, че е много 
важно развитието на междуобщинските и междусекторните (интегрирани) услуги, тъй 
като не може да се създават самоцелно всякакви видове услуги във всички общини.  

Г-жа Пашова направи презентация по общини, участващи в днешната срещата на 
действащите и планирани услуги по приоритетни направления, мерки и дейности в 
общинските стратегии 2016 – 2020 г. Тя представи всички приоритетни направления 
като това са приоритетните направления, заложени в областната стратегия, и които 
общините са предвидили в своите общински стратегии със съответните дейности и 
мерки и най-вече  тези, по които те ще работят и ще развиват.  

Община Горна Малина 
Съществуващи социални услуги в момента: Домашен социален патронаж – 

услуга общинска дейност; Услуги в домашна среда – личен и социален асистент, и 
домашен помощник; Обществена трапезария – услуга в общността; 

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Център за настаняване от семеен тип 
за възрастни хора с физически увреждания - резидентна услуга – 2019 г.; Център за 
социална рехабилитация и интеграция – почасова услуга в общността - 2017 г. 

Община Долна баня 
Съществуващи социални услуги в момента: Дом за деца лишени от родителска 

грижа от 7 до 18 г. - услуга СИ; Дневен център за работа с деца на улицата – услуга в 
общността, дневна грижа; Център за обществена подкрепа – почасова услуга в 
общността; Домашен социален патронаж – услуга общинска дейност; Услуги в домашна 
среда – личен и социален асистент, и домашен помощник; Обществена трапезария – 
услуга в общността.  

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: ЦНСТ за деца от 7 до 18 г.- 
резидентна услуга – 2020 г.; ЦНСТ за възрастни хора с деменция - резидентна услуга за 
дългосрочна  грижа – 2016 г.; ЦНСТ за лица с психични разстройства – резидентна 
дългосрочна грижа – 2016 г.; Дневен център за лица с деменция - услуга в общността, 
дневна грижа – 2016 г.; Дневен център за лица с психични разстройства - услуга в 
общността, дневна грижа -  2016 г.; Център за социална рехабилитация и интеграция – 
услуга в общността, дневна грижа -  2016 г.  

Община Елин Пелин 
Съществуващи социални услуги в момента: Дом за деца лишени от родителска 

грижа от 7 до 18 г., с. Доганово - услуга СИ; Дневен център за стари хора, с. Голема 
Раковица - услуга в общността, дневна грижа; Домашен социален патронаж – услуга 
общинска дейност; Услуги в домашна среда – личен и социален асистент, и домашен 
помощник; Приемна грижа;  

Планирани услуги за периода 2016 - 2020 г.: Наблюдавано жилище за младежи 
над 18 г. напускащи СИ - резидентна услуга - 2017 г.; Защитено жилище за възрастни 
хора  с физически увреждания - резидентна услуга - 2018 г.; ЦСРИ за деца и лица - 
услуга в общността, почасова - 2017 г.; Център за обществена подкрепа – почасова 
услуга в общността - 2016 г.;  

Община Ихтиман 
Съществуващи социални услуги в момента: Дневен център за деца с увреждания– 

услуга в общността, дневна грижа; Център за обществена подкрепа - почасова услуга в 
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общността; Домашен социален патронаж - услуга общинска дейност; Услуги в домашна 
среда – личен и социален асистент, и домашен помощник. 

Планирани услуги за периода 2016 - 2020 г.: Древен център за възрастни хора с 
увреждания- услуга в общността, дневна грижа  - 2017 г.                    

Община Костенец 
Съществуващи социални услуги в момента: Домашен социален патронаж – 

услуга общинска дейност; Услуги в домашна среда - личен и социален асистент, и 
домашен помощник; Приемна грижа; Обществена трапезария - услуга в общността. 

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Няма  планирани за разкриване  
нови социални услуги. Ще се развиват наличните и ще се ползват услугите в общността 
в съседните общини. 

Община Самоков 
Съществуващи социални услуги в момента: Дом за стари хора „Д-р сем. 

Калинкови” - услуга СИ; Дом за стари хора, с. Ковачевци - услуга СИ; Център за 
социална рехабилитация и интеграция - почасова услуга в общността; ЦНСТ за деца и 
младежи до 29 г. - резидентна услуга; Домашен социален патронаж - услуга      
общинска дейност; Услуги в домашна среда - личен и социален асистент, и домашен 
помощник; Обществена трапезария; Приемна грижа.  

Планирани услуги за периода 2016 - 2020 г.: Звено “Майка и бебе” - резидентна 
услуга за жени в последните месеци на бременността (7- 9 м.) и майки с деца от до 3 г. - 
2017 г.; Кризисен център за жени и деца жертви на насилие и трафик – резидентна 
услуга - 2017 г.;  Център за обществена подкрепа - почасова  услуга в общността -  
2017 г. 

След представяне на съществуващите и планирани социални услуги в 6-те 
общини, заседанието продължи с изказване на г-жа Елена Андонова – директор на 
Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Софийска област, която сподели 
пред аудиторията, че тези регионални срещи са доказват като една добра практика, 
защото позволяват да се обменят идеи между общините. Тя изрази своята надежда, че 
това няма да са последните срещи от този тип. Общинските стратегии трябва да бъдат 
реални, в измерими граници и в тази връзка областната стратегия е съобразена с всички 
нужди на общините на територията на Софийска област. Според нея Софийска област 
има необходимост от център за временно настаняване, услуги насочени  към хората с 
увреждания и услуги насочени към грижата за деца. 

Г-жа Андонова обърна внимание също така, че Общинските стратегиите са 
отворени и ще бъдат актуализират спрямо нормативната уредба, която предстои да бъде 
приета със Закона за социално подпомагане. Предстоят изменения и актуализации в 
нормативната уредба и приемане на специализиран Закон за социалните услуги.  
Г-жа Андонова представи изменението на Закона за социалното подпомагане, отнасящо 
се до управлението на социалните услуги. В момента се изготвя правилник за прилагане 
на закона. Тя посочи, че изменението на закона касае разкриването на услуга, а именно, 
че услугата стартира от датата на разкриване на услугата. Много важно е да се отбележи, 
че трябва да се осъществява стриктен контрол върху финансовите средства.  

По т. 2 от Дневния ред - Представяне на фондация „Надежда и домове за децата” 
– клон България думата взе г-жа Боряна Климентова – представител на организация 
„Надежда и домове за децата” – клон България като представи на кратко дейността 
на фондацията. Фондацията функционира на територията на цялата страна като на 
територията на Софийска област започва своята дейност през май 2015 г. Това е 
неправителствена организация, клон на Великобританска благотворителна организация, 
която се занимава с грижа за деца от 0 до 3 г. и работи активно по превенция на 
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изоставянето и реинтеграция като използва два свои инструмента - активна семейна  
подкрепа и областен координационен механизъм по деинституционализация. 

„Надежда и домове за децата”  е сформирана през 2011 г. и има натрупан ноу-хау 
и знания, работи активно в партньорство с отделите „Закрила на детето”, доставчиците 
на социални услуги като подкрепя цялостния процес на деинституционализация. 
Основна й дейност е насочена към подкрепа на деца и семейства от 0 до 3 г. Вече са 
сформирани и работят 11 Координационни механизми по деинституционализация.  
През февруари 2016 г. между Областния управител на Софийска област и 
изпълнителния директор на фондацията е подписан Меморандум за разбирателство и 
сътрудничество, основаващ се на областната стратегия и заложените приоритетни 
направления и мерки в нея. Г-жа Климентова изрази мнение, че идеята на модела за 
активна семейна подкрепа на фондацията е да се работи стратегически и целево т.е. да се 
работи конкретно от нуждата, която има отделното семейство в момента. 

Г-жа Антоанета Матеева, преподавател в НБУ взе думата като запозна 
аудиторията с проект, който е стартирал през януари 2016 г. и е насочен към един много 
важен проблем, а именно насилието между децата. Проектът стартира по 
международната инициатива „Приятели на децата”. Това е международен проект за 
тормоза между децата, включващ всякакъв вид насилие и водещ тройно до тежка 
депресия или психически заболявания. Идеята на проекта е да се опита да въведе 
модела, който работи с деца от 7 до 17 г., формиран в университета във Флоренция, 
Италия. Този модел е избран от ЕС като един от трите ефективни модела, прилаган 
дългосрочно. Той е приложен в училищна среда, а сега чрез проекта ще се направи опит 
да се приложи и в институционална среда чрез създаване на позитивна среда и игрови 
модели. Необходимо е  да се работи с тези деца най-малко 6 месеца, за да има реален 
резултат. Г-жа Матеева сподели, че малко е работено в институциите и училищата в тази 
посока, но изказа своята надежда и възможност след време да се сключи по-дългосрочен 
договор с университета във Флоренция във тази връзка и да се започне активна работа 
по проблема с насилието между деца и дано след година и половина да има вече 
формиран резултат. 

Г-н Атанасов даде думата на г-жа Благовеста Пугьова, председател на 
фондация „Подарете книга”, която представи накратко дейността на фондацията. Това 
е фондация, която започна своята дейност с подаряване на книги в домове за сираци, а 
по-късно се включват доброволци и започват да посещават децата в домовете. 
Фондацията работи с градове от цялата страната, като пътува всяка събота и неделя.  
В момента фондацията разполага с мрежа от 300 доброволци, които са постоянни. 
Фондация „Подарете книга” развива своята дейност от близо 6 години. Г-жа Пугьова 
сподели пред присъстващите новата идея на фондацията, която се планира да се разкрие, 
а именно „Социална ферма за младежи, напускащи институции”- иновативна идея,  
популярна в чужбина. Това ще представлява преходно жилище за деца над 18 г. или над 
16 г. в зависимост от нуждата на областта или община, което е в  комбинация с бизнес, 
който се изразява в обработването на  земеделска земя като включва и други дейности. 
Това е насочено основно към деца, които не са образовани и не са посещавали училище 
като целта е да бъдат научени на занаят. Проектът предвижда провеждането на 
професионални и образователни курсове за талантливи, образовани  деца, които искат да 
се развиват. Фондацията е готова да финансира част от този проект като това зависи от 
хода на преговорите с потенциални дарители.  

По т. 3 от Дневния ред - Сформираните общински екипи за координация и 
мониторинг – роля, задачи и  взаимодействие с Областното Звено за мониторинг и 
оценка на Стратегията, г-жа Андонова обясни целта на сформирането на тези екипи, 
която се изразява в това да правят мониторинг на услугите на местно ниво, да събират 
информация за нуждите на лицата, да събират информация от потребители, и от 
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персонал на тези услуги като постоянно ще подържат връзка със звеното за мониторинг. 
Общинските екипи за координация и мониторинг трябва да изготвят годишен доклад за 
действието на стратегията на общинско ниво в съответната община като тази 
информация се представя в областна администрация. Въз основа на това ще се изготвя 
мониторинговия доклад. Всяка една община трябва да има екип от 3 до 5  човека, в 
зависимост от определената общината. Г-жа Андонова изказа своята препоръка 
отнасяща се до малките общини, които имат възможност да кандидатстват по 
Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 г., защото са предвидени мерки 
за социална инфраструктура - изграждане на сгради или ремонтни дейности. Според нея 
услугите също така трябва да са достъпни за целевата група, за която се отнасят. 
Процесите по деинституционализация  продължават и те са необратими. Политиката на 
държавата е насочена към създаване на услуги за хора с алцхаймер и психични 
заболявания. Също така активно се работи по развитието на приемната грижа. В 
заключение г-жа Андонова посочи, че развитието на междуобщинските услуги е крайно 
наложително и е най-правилният подход. 

Г-н Атанасов допълни изложението като вмъкна, че се забелязва липса на 
квалифициран персонал и специалисти. Този проблем се задълбочава от близостта на 
общините от Софийска област до столицата, тъй като точно поради този факт много от 
квалифицирания персонал напуска малките населени места и се насочва към София. 

С това дневния ред беше изчерпан и г-н Атанасов закри заседанието на Звеното за 
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги  
2016 – 2020 г.  

Срещата завърши с посещение на Центъра за социална рехабилитация и 
интеграция и Центъра за настаняване от семеен тип в град Самоков. 

 
 
 

                    
ЕМИЛ АТАНАСОВ (П) 
 
Заместник областен управител 
на Софийска област 
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