
                          
 

 
       

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 16.03.2016 г. 
 

Днес 16.03.2016 г., (сряда) в заседателната зала на Общинска администрация на 
община Златица се състоя второто изнесено заседание на Звеното за мониторинг и 
оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 
област за периода 2016 – 2020 г. Срещата е втората 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, общини Антон,  Златица, Копривщица, 
Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч – заместник-кметове с ресор социални дейности, 
експерти социални дейности, дирекции „Социално подпомагане“ на дирекциите в 
Пирдоп и Елин Пелин, началник отдели „Закрила на детето“, „Социално подпомагане“ и 
„Хора с увреждания и социални услуги”. Любезни домакини на заседанието са 
общинска администрация Златица. 

Г-н Емил Атанасов, заместник областен управител на Софийска област откри 
заседанието, приветства гостите и благодари на домакините. Той изрази мнение, че 
развитието на социалните дейности не само в региона, но и в цялата Софийска област е 
от изключително значение, важно е да се знае как общините виждат развитието на 
социалните услуги в периода до 2020 г. По предложение на г-н Атанасов всички 
участници се представиха себе си и институцията, която представляват. (Приложение 
към настоящия протокол е присъственият списък от срещата). 

Г-жа Мила Пашова, ЗМО основен екип – Подчерта, че 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. Г-жа Пашова изтъкна, че е важно 
изграждането на единна система от развити социални услуги, а България да спазва 
европейските и международни стандарти за предоставянето на социални услуги. Според 
нея има много, което да се работи още в нашата страна, като цяло в Софийска област 
още повече, тъй като тя е една много сериозна област, много голяма, без 
административен център, който да е разположен и да е близо до останалите общини, но 
въпреки всичко може да се каже,  че доста неща се постигнаха в този и период и това, 
което се вижда като стратегии на общините и сравнявайки ги със стратегиите на 
общините от отминалия период 2011 – 2015 г. се вижда едно доста добро развитие и като 
поглед, и като преценка на ситуацията в самите общини и като изписване на самите 
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стратегии. Това говори добре за това, че наистина всички са си свършили добре 
работата. 

Г-н Емил Атанасов благодари на г-жа Пашова. Според него оценката засега за 
постигнатото е много добра. Стратегиите, които се разписани са отворени документи и 
не трябва да има притеснение от общините, че ако нещо е забравено, то не може да бъде 
допълнено, защото от тук насетне актуализация може да се прави както на областната 
стратегия, така и на общинските. И в този смисъл и областната администрация е 
отворена и приветства добрите инициативи, които идват от общините. Заместник 
областният управител предложи на присъстващите предварително подготвената 
програма за заседанието, 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. 

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

По т. 1 от Дневния ред представяне направи г-жа Мила Пашова – както и в 
предишната среща в Костинброд, добре е да се направи едно кратко представяне на това 
какво е в момента състоянието в общините в сферата на социалните услуги и дейности, 
и това какво е предвидено да се случи в общините в следващия програмен период, 
съобразно техните стратегии. Г-жа Пашова направи презентация по общини от района 
на Средногорието по приоритетни направления, мерки и дейности в общинските 
стратегии 2016 – 2020 г. действащи и планирани услуги. Изписани са всички 
приоритетни направления. Това са приоритетните направления, които са заложени в 
областната стратегия, и които общините са заложили в своите общински стратегии 
съответните дейности и мерки и най-вече тези, които те ще работят по тях и ще 
развиват. В района на Средногорието почти всички приоритетни направления са 
изписани в стратегиите и там, където няма институции също са заложени мерки и 
дейности за деинституционализация, което е леко изненадващо, тъй като ЗМО беше дало 
инструкция, по която общините да изпишат само тези дейности и мерки, по които те ще 
работят и които обхващат техните анализи.  

Община Антон 
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.: Няма  планирани за разкриване  
нови социални услуги. Ще се развиват домашен социален патронаж, услугите в домашна 
среда – личен, социален асистент и домашен помощник, и ще се ползват резидентните и 
услугите в общността в съседните общини Златица и Пирдоп. 

Община Златица 
Съществуващи социални услуги в момента: Дом за медико – социални грижи за 

деца от 0 до 3 г.- междусекторна услуга; Дневен център за деца и лица с увреждания - 
услуга в общността, дневна грижа; Домашен социален патронаж – услуга общинска 
дейност; Услуги в домашна среда – личен и социален асистент, и домашен помощник.  

Планирани услуги за периода 2016 – 2020 г.: Звено “Майка и бебе” – разкриване 
2016 г. – 2017 г. (след закриване на ДМСГД) - резидентна услуга (в нея ще се пребивава 

2 
София - 1000, бул. “Витоша” № 6, тел. 9301-801, 9301-813, факс 988-34-84,                      

 e-mail: sofoblast@government.bg; www.sofoblast.government.bg 
 

http://www.sofoblast.government.bg/


от 3 до 6 месеца) за жени в последните месеци на бременността (7 - 9 м.) и майки с деца 
от 0 - 3 г., които имат затруднения в семейството, затруднения във взаимоотношенията с 
близки и роднини и такива, които няма къде да се приютят за този период. Засега на 
територията на Софийска област няма планирана такава услуга. Това е и превантивна 
мярка, защото ще може и да се работи с тези жени – психолози, социални работници и 
по този начин да се спре изоставянето на деца. 

Община Копривщица 
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.: Няма  планирани за разкриване  
нови социални услуги. Ще се развиват домашен социален патронаж, услугите в домашна 
среда – личен, социален асистент и домашен помощник, и ще се ползват резидентните и 
услугите в общността в съседните общини Златица и Пирдоп. 

Община Мирково 
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.: Няма  планирани за разкриване  
нови социални услуги. Ще се развиват домашен социален патронаж, услугите в домашна 
среда – личен, социален асистент и домашен помощник, и ще се ползват резидентните и 
услугите в общността в съседните общини Златица и Пирдоп. 

Община Пирдоп 
Съществуващи социални услуги в момента: Дом за възрастни хора със сетивни 

нарушения – услуга институционална 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.: ЦНСТ за деца и младежи до 29 г. -
резидентна услуга за дългосрочна  грижа – 2016 г.; ЦНСТ 2 бр. за възрастни хора със 
сетивни нарушения– резидентна услуга– 2018 г. – 2019 г.; Дневен център за възрастни 
хора с увреждания – услуга в общността, дневна грижа - до 2020 г. 

Община Чавдар 
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.: В анализа, който беше изпратен 
миналата година нямаше предвидени никакви услуги. Сега в стратегията, община 
Чавдар предвижда Център за настаняване от семеен тип за самотни стари хора – 
резидентна услуга. Според г-жа Пашова единственият проблем, който може да възникне 
е дали ще може да се финансира един такъв център за стари хора, тъй като в момента 
най-много средства ще се отделят за децата с увреждания, защото там наистина са 
сериозните проблеми, а на територията на Софийска област няма ЦНСТ за деца с 
деменция, няма ЦНСТ за лица с умствена изостаналост, те са предвидени да се 
разкриват в други общини, извън региона на Средногорието. Целта е старите хора да 
получават услуги в домашна среда, близка до тяхната си среда – да не бъдат извеждани,  
да не бъдат откъсвани, защото се оказва, че и най-добрите условия в резидентната грижа 
довеждат до изолация на хората, довеждат до откъсването им от близки и познати и 
роднини. На много места ЦНСТ за жалост се превръщат точно в една институционална 
грижа. 
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Община Челопеч 
Съществуващи социални услуги в момента: 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 стари хора с и без увреждания – резидентна услуга; Център за социална 
рехабилитация и интеграция – почасова услуга в общността; Домашен социален 
патронаж – услуга общинска дейност. 

Г-жа Пашова обърна внимание, че тази презентация ще бъде изпратена от 
областната администрация до всички. 

 Г-жа Анна Нейкова, директор на ДСП – Пирдоп взе отношение и направи 
едно допълнение към изложението на г-жа Пашова. Една добре развита социална услуга 
в района – Приемната грижа е намерила място във всички общински стратегии от 
региона. Според нея традиционно в този район има доста точки, доста семейства, в 
които се предоставя този вид услуга – само за Мирково няма информация, тъй като 
общината попада в територията на друга дирекция социално подпомагане, а именно 
ДСП Елин Пелин. По отношение на регионалния принцип на предоставянето на услуги – 
в общините категорично има разбиране по въпроса. След като в тази малка територия и 
един икономически район – бивш район Средногорие не е възможно да бъде изграден 
Център за обществена подкрепа и това да бъде направено и в Копривщица и в Челопеч. 
Всички общини от района ползват съответната услуга. Каза го, защото предстоящото 
разкриване на Дневен център в Златица, който първоначално тръгва с капацитет 25 
места (г-жа Нейкова предложи участниците да направят посещение на място, в центъра), 
но условията са предвидени да обслужват 50 човека. Този капацитет може да покрие 
нуждите в района от такава услуга – Дневен център за хора с увреждания. Според нея 
общинските стратегии ще претърпят някои промени от първоначалния си вид, в който са 
приети. Тя отчете като голям проблем това, че община Мирково се обслужва от ДСП  
Елин Пелин. Кметът на община Мирково е отправил многократно запитване към 
изпълнителния директор на Агенция социално подпомагане това нещо да бъде 
поправено, тъй като исторически, географски и от каквато и да е гледна точка да се 
погледне, община Мирково винаги е била част от тази икономическа зона. Тя е част от 
територията на бившата община Средногорие и по неясни причини тази грешка е 
направена. Г-жа Нейкова заяви, че държи това да бъде отразено много ясно в протокола 
и съответно да бъде поискано да бъде отстранено това нещо, защото това създава 
трудност за гражданите. Например един човек, който е насочен към ЦОП в Пирдоп, 
трябва да бъде насочен от дирекцията в Елин Пелин, което няма никаква логика, защото 
човекът трябва да отиде там и съответно по цялата процедура да се направят нещата там. 
Това касае всички услуги – същото ще бъде и с Дневния център в Златица, както и 
всички услуги, които се предоставят в общността. По повод на община Пирдоп и  
по-точно ЦНСТ, който сега е отразен в стратегията на община Пирдоп като център за 
деца и младежи до 29 години. Идеята стоеше още при миналата областната стратегия – 
изграждането на ЦНСТ беше предвидено за деца от 0 до 7 г., като идеята беше със 
закриването на ДМСГД Златица в Софийска област да има един център за настаняване 
от семеен тип, където да могат да бъдат настанявани деца от 0 до 7 г. В момента в 
Софийска област такава услуга няма и неудобството e, че когато се предприема мярка за 
закрила извън семейна среда и извеждане на дете, трябва да се търси услуга в столицата 
или някъде из страната, ако няма съответно приемно семейство, а за 0 – 3 г. в Софийска 
област приемно семейство няма, т.е. бебетата, които майките са решили да изоставят, 
няма къде да бъдат настанени в Софийска област. Това затруднява процеса на 
осиновяване за кандидат осиновителите от Софийска област. Според г-жа Нейкова тази 
услуга би било добре да бъде запазена, така както е била разписана в предишната 
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областна стратегия. Право обаче на Общинския съвет е да реши друго. Трябва да има 
логика при разкриването на социални услуги, а да не е самоцел. 

По отношение на услугите в община Чавдар – кметът на общината е изразил мнение, че 
общината има ресурс да развие социална услуга Център за настаняване от семеен тип за 
самотни стари хора. В района няма услуга, която да се грижи за възрастните хора без 
увреждания. Според г-жа Нейкова трябва да има услуга, която възрастният човек да 
може да ползва, т.е. да се предложат нормални условия за живот. Идеята за тази услуга в 
община Чавдар е дошла от г-жа Нейкова, а кметът на общината е приел много 
ентусиазирано идеята и е пожелал да се запознае къде в България е направена такава 
услуга. Оказва се, че такава услуга няма, т.е. това, което е записано в Правилника за 
прилагане на Закона за социалното подпомагане е описано много добре - да има на две -
три такива места изградени центрове за настаняване от семеен тип за стари хора, които 
са стари домове, съответно ремонтирани и направени. Това няма нищо общо с идеята за 
изграждане на ЦНСТ за стари хора в Чавдар – става дума за изграждане на нови, малки 
жилища на общински терени с всички спазени стандарти за енергийна ефективност и 
т.н. Г-жа Нейкова помоли за съдействие и подкрепа на тази услуга, като съответно 
община Чавдар ще поиска актуализация на областната стратегия по надлежния ред. 

 Г-жа Мила Пашова изрази задоволство, че в района на Средногорието се 
работи много добре на междуобщинско ниво. Например при услугата ЦОП, която 
действаше като самостоятелна услуга до момента, или услугата Дневен център за хора с 
увреждания „Златица“. Общините в района са малки на територия, малки като население 
и не е нормално във всяка една от тях да има еднакви услуги, защото много трудно биха 
получили финансиране от държавата. Целта е голямата отговорност и финансова, и 
управленска да се прехвърли към общините. За ЦНСТ за стари хора в Чавдар е добра 
идея според г-жа Пашова, но по нейно мнение стари хора, които са в някаква институция 
престават да се грижат за себе си и свикват всички да им е подготвено и готово. За тази 
целева група би било добре да има услуги от типа на малък групов дом, където живеят 
по 3-4 човека, общо да си приготвят храната, да се грижат за себе си и да не губят своите 
навици и възможности, защото една услуга освен, че оказва съдействие и подкрепя 
дефицити, тя има за цел да насърчава това в хората, които те сами могат да вършат за 
себе си и да си помагат сами на себе си. Затова трябва да се работи в посока тези услуги 
за старите хора да не се превръщат в институции, т.е. старите хора да се насърчават да 
вършат каквото могат сами.  

Г-жа Пашова изрази надежда, че вероятно до средата на настоящата година се 
очаква да влезе новият закон за социалните услуги, който да отразява всички 
международни стандарти и услуги затова сме оставили в областната стратегия, както и 
общините в общинските стратегии един период за тяхната актуализация. Очаква се да 
излезе Плана за действие по Националната стратегия за дългосрона грижа за възрастните 
хора, актуализация на Плана за действие на Визията за деинституционализация на 
децата. Всичко това ще бъде отразено в областната и общинските стратегии.  

По т. 3 от Дневния ред – Общински екипи за координация и мониторинг на 
общинските стратегии. Такива екипи екипи бяха предвидени в областната стратегия, а те 
трябва да бъдат развити на общинско 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 наименовал 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 анлизира 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 
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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 Мая Нелчинова, Областна администрация на Софийска област направи 
кратко представяне на неправителствената организация „Надежда и домове за децата“, 
клон България, която от 2015 г. активно участва и се включва в ЗМО – Софийска област. 
Ролята на организацията е в провеждане на политика по превенция от изоставянето на 
деца от 0 – 3 години. Тя обърна внимание, че през миналия месец е подписан 
Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Обласния управител на 
Софийска област и изпълнителния директор на фондацията, основаващ се на областната 
стратегия и заложените приоритетни направления и мерки в нея. Г-жа Нелчинова посочи 
също така, че през миналата година е създаден и Координационен механизъм за 
взаимодействие. 

Г-жа Пенка Попова, началник отдел „Закрила на детето, ДСП - Пирдоп 
допълни, че въпреки скептицизма в началото, в Пирдоп са създали много добри 
взаимоотношения с горепосочената неправителствена организация. От дирекцията 
работят много добре с „Надежда и домове за децата“, като повод за това е закриването 
на ДМСГД Златица. Впоследствие те са започнали работа с Ботевград, Правец и 
Самоков. Г-жа Попова сподели, че е изградено много добро партньорство – както и 
техническа подкрепа, от „Надежда и домове за децата“ действат много бързо и 
незабавно, когато бъдат потърсени.  

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 Дневен център за хора с увреждания „Златица“, 
където според г-жа Анна Нейкова може да се види доброто взаимодействие между една 
неправителствена организация и община. 

   
  
 
 

 
 
                    
ЕМИЛ АТАНАСОВ   (П) 
 
Заместник областен управител 
на Софийска област 
 
 
 

 

 

Изготвил: (П) 

Мая Велкова-Нелчинова  
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