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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. 
 

23 септември 2020 г. (сряда), 10:30 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 23 септември 2020 г. (сряда), 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.  

№48-00-9/15.09.2020 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. Планиране на действия, във връзка с постъпило писмо от г-жа Деница Сачева, Министър на 

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

инфекцията от COVID-19 в социалните услуги; 

3. Други. 

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 Закона за социалните 

услуги, който е в сила от 01.07.2020 г. и задълженията, произтичащи от него. В момента тече 

обществено обсъждане на Правилника за прилагане на Закона за социалните услуги. 
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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. 

 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 след приемане на 

нормативните документи, касаещи социалните услуги да бъдат организирани регионални срещи, 

на които да бъдат разяснени задълженията, които произлизат от Закона за социалните услуги и да 

бъде обсъдена каква е необходимостта от разкриване на социални услуги на територията на всяка 

община. Тези регионални срещи ще спомогнат при изготвянето на анализите на общинско ниво 

относно потребностите им от социални услуги. 

По точка 2 от дневния ред – Планиране на действия, във връзка с постъпило писмо от г-

жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика относно предприемане на спешни 

мерки за превенция на инфекцията от COVID-19 в социалните услуги; 

 В Областна администрация на Софийска област постъпи писмо с вх.  

№04-04-5/11.08.2020 г. от г-жа Деница Сачева, Министър на труда и социалната политика, 

относно указания, във връзка с предприемане на спешни мерки за превенция на инфекцията от 

COVID-19 в социалните услуги, ведно с указания от доц. Д-р Ангел Кунчев, главен държавен 

здравен инспектор и от г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенция за социално 

подпомагане. 

 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. Планът следва да бъде утвърден от кмета на съответната 

община, в която се намира социалната услуга. 

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

за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г.  предвижда след предоставяне 

на плановете от всяка една община, в която има разкрита социална услуга от резидентен тип, да 

бъде изготвен План за действие на областно ниво при възникване на епидемичен взрив от COVID-

19 в специализираните институции и социалните услуги от резидентен тип, съгласно указанията. 

 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:   (П) 

Женя Иванова,   

старши  експерт, отдел РРУТ, Областна администрация на Софийска област 


