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УТВЪРДИЛ:              (П) 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 

 

ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОСНОВЕН ЕКИП  НА  

ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2016-2020 г. 
 

16 юни 2020 г. (вторник), 10:30 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 16 юни 2020 г. (вторник), 10:30 часа, в Областна администрация на Софийска 

област се проведе заседание на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на 

изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 

2016-2020 г. Г-жа Светлана Трендафилова – Заместник областен управител на Софийска 

област и Председател на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г., откри 

заседанието и приветства членовете с добре дошли.  

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

№24-00-90/10.06.2020 г. На заседанието присъстваха членовете на основния екип на Звеното 

за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на социалните 

услуги в Софийска област. (Приложение №1 – Присъствен списък, неразделна част от 

настоящия протокол.) 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН  РЕД 

1. Набелязване на предстоящи задачи, във връзка с изпълнение на Закона за 

социалните услуги; 

2. Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – клон България, в процеса на 

предоставяне на социални услуги на деца в Софийска област; 

3. Други. 
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По точка 1 от дневния ред – Набелязване на предстоящи задачи, във връзка с 

изпълнение на Закона за социалните услуги 

 Основният екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. коментира новия 

Закон за социалните услуги и задълженията, свързани с него. 

Членовете на основния състав разясниха кои са проблемите, касаещи социалните 

услуги на територията на Софийска област (липса на достатъчно резидентни услуги за 

възрастни хора, липса на център за временно настаняване и др.). 

Приоритет трябва да бъдат разкриването на услуги за възрастни хора в Софийска 

област, както и разкриването на поне два центъра за временно настаняване на лица. 

 Основният екип на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г.  предложиха да 

бъдат организирани регионални срещи, на които да бъдат информирани гражданите на 

Софийска област и да бъдат мотивирани кметовете да разкриват социални услуги на 

територията на Софийска област. 

По точка 2 от дневния ред – Партньорство с „Надежда и домове за децата“ – 

клон България, в процеса на предоставяне на социални услуги на деца в Софийска област 

Г-жа Боряна Климентова, представител на Организация „Надежда и домове за децата 

– клон България“ предложи да бъде актуализиран състава на Областния координационен 

механизъм по деинституализация – Софийска област, който функционира от 2016 г., като за 

представители от общините бъдат включени заместник-кметове с ресор социални дейности. 

След актуализиране състава на Областния координационен механизъм по 

деинституализация – Софийска област ще бъде  планирано и насрочено заседание. 

 По точка 3 от дневния ред – Други не бяха направени коментари. 

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

на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. 

 

 

СВЕТЛАНА ТРЕНДАФИЛОВА         (П) 

Заместник областен управител на Софийска област  

 

Председател на Звеното за мониторинг и оценка 

на изпълнението на Областна стратегия за развитие  

на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. 
 

 

 

 

 

Изготвил протокола:  

Женя Иванова,  (П) 

старши  експерт, отдел РРУТ,  

Областна администрация на Софийска област 


