
                          
 

 
       

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 09.03.2016 г. 
 

Днес 09.03.2016 г., сряда в малкия салон на читалище „Иван Вазов“  
гр. Костинброд се състоя 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 първата от поредица регионални срещи в Софийска 
област във връзка с разработените и приети общински стратегии за социалните услуги. 
На заседанието присъстваха представители от Областна администрация на Софийска 
област, РДСП – София област, общини Божурище,  Костинброд, Годеч, Драгоман, 
Сливница и Своге - заместник кметовете с ресор социални дейности и експертите 
социални дейности, дирекции „Социално подпомагане“ директори на дирекция Своге, 
Сливница, Костинброд, началник отдели „Закрила на детето“, „Социално подпомагане“ 
и „Хора с увреждания и социални услуги”. 

Любезни домакини на заседанието са общинска администрация Костинброд. 
Г-н Любен Кънчев, заместник-кмет "Образование, култура, социални и 

хуманитарни дейности", община Костинброд откри заседанието и приветства гостите и 
посочи, че развитието на социалните дейности в региона е от изключително значение. 
Той изрази задоволството си, че община Костинброд е домакин на срещата, от 
съществено значение за общината и предвид, че са предвидени много дейности, който 
трябва да бъдат в координация с областната администрация. 

Г-н Трайко Младенов, кмет на община Костинброд изрази мнение, че 
развитието на социалните дейности е много важно и този ресор в настоящия момент е 
изключително натоварен.  

Г-н Емил Атанасов, заместник областен управител на Софийска област 
приветства участниците в срещата и благодари на домакините. Той подчерта, че му е 
много приятно, че именно Костинброд е домакин на първата регионална среща. Как 
общините виждат развитието на социалните услуги в периода до 2020 г. Не може да има 
съревнование между общините, а всички трябва да гледат в една посока в името на 
предоставяне на качествени социални услуги на потребителите. Заседанието протече при 
следната програма: 

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

2. Представяне на фондация „Надежда и домове за децата” – клон България. 
Възможности за съвместна работа с общините за реализиране на мерките 
по стратегиите. 
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3. Сформираните общински екипи за координация и мониторинг – роля, 
задачи и  взаимодействие с Областното Звено за мониторинг и оценка на 
Стратегията. 

4. Въпроси и отговори, дискусия и обобщаване на срещата. 

Г-жа Елена Андонова, директор на РДСП – София област сподели, че западните 
общини от Софийска област имат много широко поле за развитие на социалните услуги. 
И много важно е наличието на услуги в областната стратегия, защото това ще отвори 
вратите на общинските ръководства. За тези срещи ЗМО взе решение да раздели 
областта на 4 региона, за да могат експертите по места да  се чуят и да бъдат зададени 
всички въпроси, и срещата в Костинброд е първата от поредицата такива срещи. 

Г-жа Мила Пашова, ЗМО – Подчерта, че много важно е развитието на 
междуобщинските услуги, тъй като не може да се  създават самоцелно всякакви видове 
услуги във всички общини и междусекторните (интегрирани) услуги – образование, 
здравни грижи. Г-жа Пашова направи представяне на направленията и дейностите в 
новите общински стратегии и услугите в настоящия момент, както и планираните по 
общини от западния регион:  

Община Божурище 
Съществуващи социални услуги в момента: НЖ “Заедно” – с. Гурмазово за 

Младежи над 18 г. напускащи СИ – резидентна услуга в 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.: Център за настаняване от семеен тип 
за възрастни хора с деменция – резидентна услуга в общността  - 2018 г.; Дневен център 
за деца с увреждания  – услуга в общността , дневна грижа - 2018 г; Център за социална 
рехабилитация и интеграция–почасова  услуга в общността -2016 г. – 2017 г.; Малък 
групов дом – резидентна услуга в общността – 2017 г. – 2020 г.; Обществена трапезария 
– услуга в общността – 2017 г. 

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

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

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Център за социална рехабилитация и 
интеграция – почасова услуга в общността (2017 г.), Обществена трапезария - услуга в 
общността. 

Община Драгоман 
Съществуващи социални услуги в момента: КЦ за деца жертва на трафик и 

насилие – резидентна услуга; ЗЖ за възрастни хора с физически увреждания,  
с. Калотина - резидентна услуга; Дневен център за стари хора – 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. 

 Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Център за настаняване от семеен 
тип за деца –резидентна услуга – 2016 г; ЦНСТ за възрастни хора с физически 
увреждания - резидентна услуга – 2017 г.; Център за временно настаняване- резидентна 
услуга – 2017 г.; Дневен център за възрастни хора с увреждания – услуга в общността 
дневна грижа (след преструктуриране на ДЦСХ). 

 Община Костинброд 
Съществуващи социални услуги в момента: Дневен център за работа с деца на 

улицата – услуга в общността, дневна грижа; Център за обществена подкрепа –    
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почасова услуга в общността; Дом за стари хора –услуга институционална грижа – 
частно финансиране; Хоспис за стари хора - с. Безден – междусекторна услуга – частно 
финсиране; Услуги в домашна среда – личен и  социален асистент и домашен помощник. 

 
Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Център за временно настаняване – 

резидентна услуга; Център за социална рехабилитация и интеграция – почасова услуга в 
общността (2016 г.). 

Община Своге 
Съществуващи социални услуги в момента: Единствено в община Своге от цялата 

Софийска област има услуги за лица с психични разстройства – Дом за възрастни хора с 
психични разстройства , с. Лакатник – услуга институционална грижа; ЗЖ за лица с 
психични разстройства с. Дружево – резидентна услуга; Център за обществена подкрепа 
–  почасова услуга в общността; Услуги в домашна среда – личен и социален асистент, и 
домашен помощник. 

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Център за подкрепа на приемната 
грижа (единствената община в Софийска област, която е заложила подобна услуга) – 
почасова иновативна услуга (2017 г.), 2 Центъра за настаняване от семеен тип за лица с 
психични разстройства – резидентна услуга (2017 – 2018 г.); ЦНСТ за възрастни хора с 
умствена изостаналост – резидентна услуга (2017 г.). 

В заключение г-жа Пашова каза, че към момента в Софийска област има голям 
брой услуги и са предвидени също голям брой за разкриване. 

Г-н Любен Кънчев – Много впечатляващо, но има много още какво да се желае. 

Г-н Трайко Младенов сподели, че община Костинброд е отворена за диалог с 
другите общини и според него правилният път е обединение на услугите (регионални). 
Общината е стартирала процедура с Областна администрация на Софийска област по 
деактуване на държавен имот в с. Безден, където е определен парел за създаване на 
ЦСРИ, което е заложено и в общинската стратегия.  

Г-н Любен Кънчев – сподели пред аудиторията, че предстои изграждане на 
Център за онкоболни деца, по частна инициатива, като такива центрове в Европа има 
само в Италия и Германия. Същественото при този център е, че родителите ще могат да 
бъдат до своите деца и в това именно се състои социалният характер на услугата. 
Строителството ще стартира тази година и центърът ще бъде в с. Безден. 

Г-жа Елена Андонова - много важно е развитието на междуобщинските и 
междусекторните (интегрирани) услуги – образование, здравни грижи услуги, тъй като 
не може да се  създават самоцелно всякакви видове услуги във всички общини. Тя 
обърна внимание също, че Областната стратегия е отворен документ и подлежи на 
допълване и актуализация. 

Г-жа Мила Пашова – заложено е на надграждането на услугите, а не на 
създаването на нови услуги. Акцентирано е и върху неправителствения сектор и частния 
бизнес.  

Г-жа Наталия Кънчева, ЦОП Своге – като представител на община Своге тя 
изрази положително становище във връзка с новата областна стратегия. Според нея в 
миналата стратегия бяха заложени множество социални услуги, които на практика 
нямаха реализация. Сегашната стратегия е много по-прецизирана по отношение на 
услугите, които да бъдат запълнени. Общините също са планирали добре услугите с 
оглед на това дали ще могат да бъдат реализирани, защото не може да се разчита само на 
държавно делегиран бюджет. Областната стратегия, задавайки рамката е улеснила много 
изготвянето на общинските стратегии. 
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Деница Кръстанова, кмет на с. Пожарево, община Божурище – Според нея 
хората, които живеят в малките населени места, също са хора в риск. Трябва да се 
изградят такива центрове в малките населени места, които ще подпомогнат и обогатят 
селата. 

 Г-жа Мила Пашова посочи, че когато се разкрива една услуга, тя се създава с 
грижа за нуждаещите се, защото става въпрос за инфраструктура, за капацитет на 
персонала в услугата и действителният брой нуждаещи се лица. Важно е да се знае, че 
социалните услуги, не са услуги за осигуряване на заетост. 

По т. 2 от Дневния ред, г-жа Боряна Климентова, представител на „Надежда и 
домове за децата“, клон България поднесе благодарности на Областна администрация 
на Софийска област като организатори и на община Костинброд като домакини за 
провеждането на срещата. „Надежда и домове за децата” – клон България е 
благотворителна организация, която се занимава  с деца от 0 до 3 г. и работи активно по 
превенция на изоставянето и реинтеграция, като използва два свои инструмента - 
активна семейна  подкрепа и областен координационен механизъм по 
деинституционализация. Организацията е сформирана през 2011 г. Основна й дейност е 
насочена към подкрепа на деца и семейства от 0 до 3 г. Фондацията започна своята 
дейност на територията на България с проект „Стратегическа деинституционализация и 
реформа на грижата за деца от 0 до 3 г. в България”. Вече са сформирани и работят 11 
Координационни механизми по деинституционализация. Фондацията функционира на 
територията на цялата страна и работи активно в партньорство с отделите „Закрила на 
детето”, доставчиците на социални услуги. Миналият месец е подписан Меморандум за 
разбирателство и сътрудничество между Областния управител на Софийска област и 
изпълнителния директор на фондацията, основаващ се на областната стратегия и 
заложените приоритетни направления и мерки в нея. В Софийска област дом до момента 
фондацията работи с общините Пирдоп, Самоков, Правец, Ботевград и  Костинброд. Г-
жа Климентова подчерта, че най-важното е да се работи по отношение на промяна на 
нагласата на хората и промяна на отношението им към децата, което се изразява в това 
да се търси и да се намери най-добрия интерес за детето и да се работи спрямо всеки 
индивидуален случай. Призова аудиторията да се обръща към тях при всяка нужда и 
възникнала необходимост.  

По т. 3 от Дневния ред - ЗМО на общинско ниво, г-жа Мила Пашова, обясни, 
че такъв екип е изграден на областно ниво, а общините трябва да го развият и на местно 
ниво. Целта е тези екипи да правят мониторинг на услугите на местно ниво, да събират 
информация за нуждите на лицата, да събират информация от потребители, и от 
персонал на тези услуги, тъй като всяка година след първата се изготвя мониторингов 
доклад за действието на областната стратегия. Много области в България работят на 
такъв принцип, но всеки е наименувал екипа по различен начин. Целта е всяка една 
община да има един такъв екип от няколко човека, определен със заповед на кмета. 
Екипът трябва да събира информацията, да я анализира и в края на годината или  
по-скоро в началото на следващата година да я предоставя като един доклад за 
действието на стратегията на общинско ниво в съответната община, а  тази информация 
да се представя след това в областна администрация. Този екип ще има за задача да 
следи какви са тенденциите в общината, от какви точно услуги се нуждае населението и 
ще може да дава предложения за актуализация на общинската стратегия, съответно на 
областната, разбира се след съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане“ и 
Обществен съвет за социални дейности. Екипът трябва да прави поне един път месечно 
посещение в социалните услуги, а по този начин общината ще има информация какво се 
случва с конкретната социална услуга. 
 Г-жа Елена Андонова обърна внимание на присъстващите, че съгл. чл. 19, ал. 2 
от Закона за социалното подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на 
Закона за социалното подпомагане, Общинските съвети приемат и годишни планове за 
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развитие на социалните услуги на общинско ниво съгласувани с Обществените съвети и 
съответните дирекции „Социално подпомагане“ в срок до 30.04.2016 г. Съгласно тази 
законова разпоредба, тя помоли годишни планове за 2016 г. и 2017 г. да бъдат изпратени 
и в РДСП, и в Областна администрация на Софийска област. 

Г-н Любен Кънчев изрази задоволство от факта, че се усеща голяма 
заинтересованост от страна на Областната администрация, за координиране на целия 
процес, което не предпоставка за изпълнение и реално действаща стратегия, за да могат 
всички отговорни институции, обединени в една система да работят ефективно в полза и 
грижа за хората в риск. 

С това срещата приключи, а участниците по покана на ръководството на община 
Костинброд посетиха Дневен център за работа с деца на улицата.  
 
 
                         
ЕМИЛ АТАНАСОВ  (П) 
 
Заместник областен управител 
на Софийска област 
 
 
Изготвил: Мая Велкова-Нелчинова (П) 
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