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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. 
 

27 март 2019 г. (сряда), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 27 март 2019 г. (сряда), 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#2/21.03.2019 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. Набелязване на мерки и дейности за изготвяне на Междинен доклад – анализ за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016 - 2020 г., обхващащ периода 2016 г. – 2018 г. 

2. Други. 
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По точка 1 от дневния ред – Набелязване на мерки и дейности за изготвяне на 

Междинен доклад – 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. набеляза мерки 

и дейности за изготвяне на Междинен доклад – анализ за изпълнение на Областната 

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

периода 2016 г. – 2018 г. и подготви примерна структура на доклад-анализ на ситуацията и 

междинна оценка на стратегията на общинско ниво, която да бъде изпратена на общините в 

Софийска област (Приложение №2 към настоящия протокол.) 

 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: 

 срокът за предоставяне на доклад-анализ на ситуацията и междинна 

оценка на стратегията от общините на територията на Софийска област 

да бъде 07 май 2019 г.; 

 след получаване на анализите на ситуацията и междинната оценка от 

общините, информацията да бъдат обобщена на областно ниво в срок до 

07 юни 2019 г.; 

 обобщеният анализ на областно ниво да бъде представен на разширения 

екип 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; 

 проект 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 юни 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 


