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ПРОТОКОЛ 
от  

заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация – 

Софийска област  

 

8 октомври 2020 г. (четвъртък), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 8 октомври 2020 г. (четвъртък), 13:00 часа, в Областна администрация на Софийска 

област се проведе заседание на Областен координационен механизъм по 

деинституционализация – Софийска област.  

Г-жа Светлана Трендафилова – Заместник областен управител на Софийска област и 

заместник-председател на Областния координационен механизъм по деинституционализация – 

Софийска област, откри заседанието и приветства членовете с добре дошли. (Приложение №1 – 

Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол.) 

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

№08-00-29/06.10.2020 г.  

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН  РЕД: 

1. Партньорство в процеса на предоставяне на социални услуги 

2. Други. 

По точка 1 от дневния ред – „Партньорство в процеса на предоставяне на социални 

услуги“ г-жа Светлана Трендафилова даде думата на г-жа Боряна Климентова, програмен 

директор на Организация „Надежда и домове за децата“ – клон България. 

Г-жа Боряна Климентова благодари за възможността за провеждане на настоящото 

заседание и представи екипа на „Надежда и домове за децата – клон България“. „Надежда и 

домове за децата“ е клон на благотворителна организация от Великобритания, която работи 

изключително много в подкрепа на процесите по деинституционализация, както и в подкрепа на 

деца и семейства и превенция на разделянето на деца от биологичните им семейства. 

Организацията функционира на територията на Софийска област от 2015 г. 

Г-жа Валерия Драганова, програмен координатор към „Надежда и домове за децата“ – 

клон България представи кратка презентация за дейността на организацията и ползите от 

Областния координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД), като подкрепи 

думите си с успешно решени казуси от Стара Загора, Враца и Хасково.  
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Националният координатор по детски политики Кремена Стоянова подчерта 

необходимостта от междуинституционално партньорство и представи добрите практики на 

ОКМД в останалите области, където „Надежда и домове за децата – клон България“ работи. 

Г-жа Ани Нейкова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане“ Пирдоп изказа 

благодарности към екипа на организацията в Софийска област за успешната съвместна работа и 

изтъкна колко е безценно сътрудничеството. 

По точка 2 от дневния ред – Други,  Г-жа Мила Пашова, Областен координатор по 

проект „Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, социалните 

услуги и социалното подпомагане“, Агенция за социално подпомагане взе думата като обърна 

внимание на новите задължения, произтичащи от влезлия в сила от 01.07.2020 г. Закон за 

социалните услуги. Тя поясни, че се очаква обнародване в Държавен вестник и на Правилника 

за прилагане на Закона за социалните услуги. 

На основание на чл. 27 от Закона за социалните услуги във всяка община трябва да бъде 

създаден съвет по въпросите на социалните услуги. Този съвет ще подпомага извършването на 

анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и анализ на състоянието и 

ефективността на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; 

Новоприетият Закон за социалните услуги предвижда планирането на социалните услуги 

на национално ниво да се осъществява чрез Национална карта на социалните услуги, приета от 

Министерския съвет по предложение на министъра на труда и социалната политика. 

Националната карта на социалните услуги се разработва въз основа на анализ на общините 

относно потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират 

изцяло или частично от държавния бюджет. 

 Тя обърна внимание и на задълженията, във връзка с указания от г-жа Деница Сачева, 

Министър на труда и социалната политика относно предприемане на спешни мерки за 

превенция на инфекцията от COVID-19. В тази връзка трябва да бъдат изготвени Планове за 

действие в условията на COVID-19 във всяка специализирана институция и социална услуга от 

резидентен тип на територията на Софийска област, на база на които трябва да бъде изготвен и 

План за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID-19 в 

специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип. 

Заседанието приключи с пожелание за успешно сътрудничество и продължаваща усилена 

работа за подкрепа на различни казуси на деца и семейства в риск. 

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Светлана Трендафилова закри заседанието на 

Областния координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област. 

 

 

СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА (П) 

За Областен управител 

на Софийска област, 

съгласно Заповед №ОА-177/30.09.2020 г.  

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова, (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация  на Софийска област 
 


