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УТВЪРДИЛ: (П) 

ИЛИАН ТОДОРОВ 

Областен управител  

на Софийска област 
 

ПРОТОКОЛ 
 

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОСНОВЕН СЪСТАВ  НА  

ЗВЕНОТО ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В 

СОФИЙСКА ОБЛАСТ 2016-2020 г. 
 

17 май 2018 г. (четвъртък), 13:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 17 май 2018 г. (четвъртък), 13:00 часа, в Областна администрация на Софийска 

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

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

2016-2020 г. Г-жа Галя Георгиева – 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.  

№24.00-140/15.05.2018 г. На заседанието присъстваха членовете на основния състав на 

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

социалните услуги в Софийска област, съгласно Заповед №ОА-155/20.06.2017 г. и Заповед 

№ОА-170/29.06.2017 г. на Областния управител на Софийска област. (Приложение №1 – 

Присъствен списък, неразделна част от настоящия протокол.) 

Заседанието протече при следния: 

ДНЕВЕН  РЕД 

1. Преглед на постъпилите Годишни планове за развитие на социалните услуги за 

2019 г. от общините на територията на Софийска област; 

2.  Предложения за актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги в Софийска област 2016 - 2020 г.; 

3. Други. 
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По точка 1 от дневния ред – Преглед на постъпилите Годишни планове за развитие 

на социалните услуги за 2019 г. от общините на територията на Софийска област 

Членовете на основния състав на Звеното направиха кратка ретроспекция, във връзка 

с приетите от общините на територията на Софийска област Годишни планове за развитие на 

социалните услуги за 2019 г. 

Във връзка с писмо изх. № 08-00-20/04.05.2018 г. на Областния управител на 

Софийска област с искане за предоставяне на информация в указан срок относно годишните 

планове за развитие на социалните услуги за 2019 г. на общинско равнище и актуализирани 

общински стратегии за развитие на социалните услуги, е  постъпила информация за приети 

годишни планове в 19 общини. Три общини – Божурище, Копривщица и Правец не са 

представили информация по следните причини: Общините Божурище и Копривщица нямат 

изготвени годишни планове; Община Правец има изготвен план за 2019 г., който предстои да 

се приеме на заседание на Общинския съвет на 31.05.2018 г.; Община Своге е приела 

годишен план за 2018 г., предстои изготвяне и приемане такъв за 2019 г. 

 Точка 2 от дневния ред - Предложения за актуализация на Областната стратегия 

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

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

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. подготви проект 

на актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016 - 2020 г. и взе следното: 

РЕШЕНИЕ №1  

Предлага на Областния управител на Софийска област Проект на актуализация 

на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016 - 

2020 г., който да бъде представен, обсъден и приет на заседание на Областен съвет за 

развитие на Софийска област на 30 май 2018 г. (Приложение №1 – Проект на 

актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 г. – 2020 г. 

в Софийска област“) 

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

С това дневният ред беше изчерпан и г-жа Галя Георгиева закри заседанието на 

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

социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г. 

 

 

 

ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА (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,   

младши  експерт, отдел РРУТ, ОА на СО 


