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ПРОТОКОЛ 

от 

първото заседание за 2016 г.  на основния екип на Звеното за мониторинг и 

оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016-2020 г.  

Областна администрация на Софийска област, заседателна зала, ет. 5 

26.01.2016 г., 11.00 ч.,  

 

Днес, 26.01.2016 г., от 11.00 ч., в зала 501 на Областна администрация на 

Софийска област се проведе първото заседание на създадено със Заповед № ОА-

469/08.12.2015 г. на Областния управител на Софийска област основен екип на Звеното 

за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-

2020 на Софийска област и съгласуван с Областния съвет за развитие на Софийска 

област.  

Г-н Емил Атанасов – заместник областен управител на Софийска област 

откри заседанието и приветства членовете на екипа.  

Приложение: присъствен лист от срещата (неразделна част от настоящия 

протокол). 

На заседанието беше обсъден новият проект на Агенция „Социално 

подпомагане”, продължение на проект „Развитие на системата за планиране и 

предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, чрез който освен 

назначаването на координатори за всяка област ще бъдат изпълнени и дейности като 

създаването на интегрирана система, в която да бъде събрана информация за всички 

социални услуги, дирекции и общини. Също по този проект по време на периода 2016-

2020 г. ще бъдат изготвени методики за почти всички вече съществуващи социални 

услуги.  

По трета точка от дневния ред: Обсъждане на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги на Софийска област 2016-2020 г.:  

Г-жа Мила Пашова отбеляза, че една от основните задачи през програмния 

период ще бъде деинституционализацията на възрастни хора.  

Във връзка с предстоящото изготвяне на Общински стратегии за развитие на 

социалните услуги, г-жа Пашова отбеляза, че преди приемането им на заседание на 
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Общински съвет е добре да бъдат изпратени и разгледани от основния екип на Звеното 

за мониторинг и оценка, и в случай на корекции от тяхна страна, да бъдат дадени 

насоки за отстраняването на неточностите.  

Беше дадено предложение в изготвената вече Областна стратегия да бъде 

добавено и разкриването на нов ЦСРИ в гр. Костинброд, тъй като за него вече има 

изграден сграден фонд. Община Костинброд има готовност за разкриване на Центъра 

още тази година.  

В община Ботевград също предстои изграждане и разкриване на ЦСРИ, което ще 

бъде включено в Областната стратегия за развитие на социалните услуги.  

Г-жа Боряна Климентова – представител на Организация „Надежда и 

домове за децата – клон България”, сподели пред членовете на Звеното за 

мониторинг на оценка, че може да се работи в насока повече приемни семейства за 

бебета от 0 до 3 годишна възраст и по превенцията.  

В тази връзка при оптимизацията на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги 2016-2020 г. ще бъде добавен и областен координационен 

механизъм по деинституционализация, въпреки ограничените за излизане от инстуция 

в момента възможности.  

По втора точка от дневния ред: Приемане на план-график на заседанията на 

Звеното за мониторинг и оценка през 2016 г.:  

 През месец февруари 2016 г. Областна администрация на Софийска област, 

както и Регионална дирекция „Социално подпомагане” ще изискат от всяка една 

община изготвените Общински стратегии за развитие на социалните услуги преди 

приемането им на заседание на общински съвет и в случай, че е необходимо ще бъдат 

направени корекции и допълнения.  

През март месец 2016 г. членовете на основния екип на Звеното за мониторинг 

и оценка ще проведат общо четири регионални срещи с кметовете на 22-те общини в 

Софийска област, ресорните им заместници, директорите на Дирекции „Социално 

подпомагане”, началници на отдели ХУСУ и „Закрила на детето” в тях, чиято цел ще 

бъде да се обобщят, координират и разяснят заложените в Областната стратегия 

социални услуги по места във всяка една община на територията на Софийска област.  

Срещите ще се проведат съответно в:  

- Община Златица (обхващаща всички седем общини от Средногорието);  
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- Община Правец (съвместно с общините Етрополе и Ботевград);  

- Община Самоков (общините Долна баня, Ихтиман, Костенец, Елин Пелин и 

Горна Малина;  

- Община Костинброд (общините Драгоман, Сливница, Своге, Божурище, 

Годеч).  

След проведените регионални работни срещи през месец април 2016 г. ще бъде 

проведено заседание на разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г., назначен със 

Заповед № ОА-469/08.12.2015 г. на Областния управител на Софийска област. На 

заседанието ще бъдат обсъдени приетите вече Общински стратегии за развитие на 

социалните услуги.  

Следващата предвидена среща на основния екип на Звеното за мониторинг и 

оценка е насрочена за месец април или май 2016 г., след приемането на новия Закон за 

социалните услуги, след което ще бъде направена актуализация на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. и на общинските стратегии.  

През месец юни или юли 2016 г. е предвидено да бъде направена актуализация и 

на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги в съответствие с 

направената такава в Областната стратегия.  

През месец септември 2016 г. се предвижда да бъде направен анализ на 

ситуацията до момента в Софийска област и готовността на общините за 

кандидатстване по оперативните програми във връзка с реализиране на проекти, 

свързани със социалните дейности.  

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.  

 

ЕМИЛ АТАНАСОВ  (п)  

Зам. областен управител  

на Софийска област       

 
  


