
                          
 

 
 
      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 22.03.2016 г. 
 

Днес 22.03.2016 г., (вторник) в заседателната зала на Общинска администрация на 
община Правец се състоя третото 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 третата от поредица 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, общините Ботевград,  Етрополе и 
Правец – кметът на община Правец, заместник-кметове с ресор социални дейности, 
експерти социални дейности, секретари,  представители на Регионална дирекция 
„Социално подпомагане”- София област. дирекции „Социално подпомагане“ на 
дирекциите в Ботевград, Етрополе и Правец, представители на фондация „Надежда и 
домове за децата”, Любезни домакини на заседанието са общинска администрация 
Правец. 

Г-н Румен Гунински, кмет на община Правец откри заседанието, а г-н Емил 
Атанасов, заместник областен управител на Софийска област приветства 
участниците в срещата и благодари на домакините. Той отбеляза, че предстои приемане 
на нов Закон за социалните услуги и в тази връзка трябва да се знае, че стратегиите са 
отворени документи и могат да бъдат  допълнени и променени, като от тук насетне 
актуализация може да се прави, както на областната стратегия, така и на общинските. Г-
н Атанасов изрази своето впечатление от предишните две регионални срещи в община 
Костинброд и община Златица, които бяха ползотворни за регионите, в които се 
проведоха и изрази надежда и днешната среща да бъде такава. Той отбеляза също, че 
през 2016 г.  се дава възможност за развитие на услугите за възрастните хора и особено 
за възрастни хора с увреждания.  Г-н Атанасов представи  присъстващите на срещата. 

Г-жа Мая Нелчинова – ОА на Софийска област запозна присъстващите с 
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. 
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4. Въпроси и отговори, дискусия и обобщаване на срещата. 
Г-жа Мила Пашова, член на ЗМО – основен екип запозна аудиторията с 

предстоящото стартиране на нов проект на АСП в сферата на социалните услуги и 
дейности и в който се предвижда обучение на персонал в услуги, обучение на 
администрации, обучение на Дирекции „Социално подпомагане” и разработване на 
интегрирана система за социални услуги, които ще бъдат включени в общ сървър в 
Агенция „Социално подпомогне” заедно с общините и Дирекциите „Социално 
подпомагане”. Чрез системата ще може във всеки един момент да се следи къде има 
свободни места и как се развиват услугите на територията на страната.  

Срещата продължи с представяне на състоянието на социалните услуги и 
дейности в момента и предвиденото в общините в следващия програмен период, 
съобразно техните стратегии по приоритетни направления, мерки и дейности.  
Това са приоритетните направления, които са заложени в областната стратегия, и които 
общините са заложили в своите общински стратегии със съответните дейности и мерки 
и най-вече тези, по които те ще работят и ще развиват.  

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

грижа от 3 до 7 г. в с. Гурково - услуга специализирана институция, в която има както 
деца за постоянно настаняване, така и деца на седмична грижа; Два центъра за 
настаняване от семеен тип - за деца и младежи до 29 г. с увреждания - резидентна услуга 
в общността; Дом за стари хора „д-р Андриан Атанасов” – услуга специализираната 
институция; Приемна грижа; Домашен социален патронаж – услуга общинска дейност; 
Услуги в домашна среда – личен и социален асистент и домашен помощник; 
Обществена трапезария – услуга в общността; Наблюдавано жилище за младежи 
напускащи СИ, с. Скравена – резидентна  услуга, частно финансиране; Дом за стари 
хора, с. Врачеш – специализирана институция, частно финансиране; Услуги в домашна 
среда – личен и социален асистент, и домашен помощник, обществена трапезария - 
услуга в общността.  

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Дневен център за деца и лица с 
увреждания  – услуга в общността, дневна грижа - 2017 г.; Център за социална 
рехабилитация и интеграция – почасова  услуга в общността - 2016 г. 

Община Етрополе 
Съществуващи социални услуги в момента: Дом за стари  хора – услуга 

специализирана институция; Център за обществена подкрепа – почасова услуга в 
общността; Център за социална рехабилитация и интеграция – почасова услуга в 
общността, общинска дейност; 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.: Няма  планирани за разкриване  
нови услуги. Ще се развиват и надграждат наличните такива, като се разширява обхвата 
на дейностите в тях и  целевите групи. 

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

грижа от 7 до 18 г., с. Разлив – услуга специализирана институция; ЦНСТ за деца и 
младежи с увреждания -резидентна услуга; Защитено жилище за младежи с увреждания, 
с. Видраре - резидентна услуга; Защитено жилище за възрастни хора с физически 
увреждания - резидентна услуга; Дневен център за възрастни хора с увреждания – услуга 
в общността, дневна грижа; Център за социална рехабилитация и интеграция – почасова  
услуга в общността; Приемна грижа; Домашен социален патронаж – услуга общинска 
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дейност; Услуги в домашна среда – личен и социален асистент, и домашен помощник; 
Обществена трапезария. 

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: ЦНСТ за деца и младежи -
резидентна услуга - 2018 г.; Наблюдавано жилище за младежи напускащи СИ 
резидентна услуга – 2019 г.; ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с. 
Видраре - резидентна услуга – 2017 г. ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания, 
с. Видраре - резидентна услуга – 2017 г.; Малък групов дом за стари хора с ниски доходи 
- резидентна услуга – 2017/2020 г.; Център за социална консултация и подкрепа на деца 
от 0 до 7 г. и уязвими семейства с деца от 0 до 7 г. –  почасова услуга в  
общността – 2016 г. 

По т. 2 от Дневния ред – Общински екипи за координация и мониторинг на 
общинските стратегии г-жа Пашова каза, че такъв екип има на областно ниво, а 
общините трябва да развият подобен модел на общинско ниво, тъй като всяка година се 
изготвя мониторингов доклад за действието на областната стратегия и е много трудно  
да се събира информация от 22-те общини и да се анализира в определения срок. Много 
области в България работят на такъв принцип, но всеки е наименувал екипа по различен 
начин. Всяка една община може да има екип от 3 до 5  човека, определен със заповед на 
кмета. Тя обърна внимание, че задължително общините трябва да работят с Дирекции 
„Социално подпомагане” и представители от другите сектори като целта е екипите 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. След 
мониторирането следва изготвянето на годишен доклад за действието на стратегията на 
общинско ниво в съответната община. И накрая информацията се представя в областна 
администрация. Този екип ще има за задача да следи какви са тенденциите в общината, 
от какви точно услуги се нуждае населението и могат да дават предложения за 
актуализация на общинската стратегия, съответно на областната, разбира се след 
съгласуване с Дирекция „Социално подпомагане“ и Обществен съвет за социални 
дейности.  

Г-жа Елена Андонова – директор на Регионална дирекция „Социално 
подпомагане” – Софийска област взе думата като сподели, че има поле за развитие на 
социалните услуги в областта, но както на територията на страната, така и на 
територията на областта се наблюдава дисбаланс и неравномерно разпределение на 
социалните услуги и във тази връзка трябва да се намери пресечна точка на 
междусекторните услуги. Политиката на България в момента е насочена към 
децентрализация. Трябва да се предвидят също и мерки за развитие на социалните 
услуги между общините. В тази връзка г-жа Андонова изрази надежда за развитие на 
необходимите социалните услуги в различните райони на областта, тъй като 
уплътняване на капацитетите няма как да се случи и няма как във всяка една община да 
има всички видове социални услуги на този етап.  

На срещата се обърна внимание на това, че в  България има 600 свободни 
приемни семейства, като съществуват свободни приемни семейства и в Софийска 
област. По-голямата част от профилите на семействата са над 3 години. Г-жа Андонова 
изрази мнение за необходимостта общините да поемат развитието на приемната грижа, 
тъй като има ресурс за настаняване на деца в приемни семейства.  

Г-жа Андонова продължи като представи изменение на Закона за социалното 
подпомагане от 29 януари 2016 г., отнасящо се до социалните услуги. Ще се формират 
мултидисциплинарни услуги и в тази връзка трябва да се определи начин на формиране 
на екипите като в момента се обмислят идеи за това. Г-жа Андонова посочи друго 
изменение на закона отнасящо се до разкриването на една услуга като изменението се 
изразява в това, че услугата стартира от датата на разкриване на услугата. 
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Продължават процесите на деинституционализация и в момента екипите 
формират визията и целите в новия програмен период, но в същото време продължават и 
процесите по отношение на закриване на институциите за деца. 

Г-жа Андонова изказа мнение относно центровете за стари хора и събирането на 
такси и нейната препоръка е да се намери форма на преобразуване на тази услуга. 

Заседанието продължи с разискване на проблема относно липсата на ЦНСТ за 
възрастни хора с психични заболявания, алцхаймер и деменция и необходимостта от 
разкриване на такива. В България липсват държавни услуги за хора с алцхаймер, 
съществуват само частни такива.  

На срещата кметът на община Правец постави проблемът с незаконното 
строителство и узаконяването на къщите на ромите и предложи при следващата среща 
на Областния съвет за развитие да бъде поставен този въпрос, както и да се направи 
предложение за търсене на възможност за оземляването и узаконяване на 
съществуващите жилища на ромите.  

По т. 3 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 поднесе своите благодарности на 
Областна администрация на Софийска област и община Правец  за провеждането на тази 
среща. „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.  

С това дневният 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 Център за настаняване от семеен тип, Център за 
социална интеграция и рехабилитация и Защитено жилище за лица с физически 
увреждания в град Правец. 

               
 
ЕМИЛ АТАНАСОВ  (П) 
 
Заместник областен управител 
на Софийска област 
 
Изготвил:  

Мая Велкова-Нелчинова (П) 
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