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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. 
 

28 ноември 2017 г. (вторник), 11:00 часа  

Областна администрация на Софийска област, 

гр. София,  бул. „Витоша“ №6 
 

Днес, 28 ноември 2017 г. (вторник), 11:00 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.  

№08.00-20/24.11.2017 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. Представяне на Проект на Мониторингов доклад за изпълнението на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г.;  

2. Други. 

Точка 1 от дневния ред – Представяне на Проект на Мониторингов доклад за 

изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска 

област 2016–2020 г.  

Г-жа Галя Георгиева даде думата на г-жа Мила Пашова, Областен координатор по 

проект „Повишаване капацитета на служителите в сферата на закрилата на детето, 

социалните услуги и социалното подпомагане, Агенция за социално подпомагане“ за доклад. 
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 Г-жа Мила Пашова поясни, че мониторинговият доклад обхваща периода от  

01.01.2016 г. до 30.06.2017 г. като оценката на постиженията в изпълнението на Областната 

стратегия е извършена на база планираните дейности през Подготвителния, Първия и Втория 

период на изпълнение на Стратегията. Тя представи картината на състоянието на услугите на 

областно и общинско ниво, и направи оценка на постиженията до 30.06.2017 г.  

Г-жа Пашова подробно представи по приоритетни направления разкритите 

социалните услуги на територията на Софийска област, както и закрити или трансформирани 

услуги. Тя очерта дефицитите в развитието на мрежата от услуги по направления и посочи 

причини, фактори и трудности при осъществяването на планираната интервенция. 

В заключение г-жа Пашова представи изводи и препоръки в резултат от изпълнението 

на Областната стратегия. Тя сподели, че са подобрени условията за самостоятелен живот в 

домашна среда на възрастните хора, самотно живеещите и хората с увреждания чрез 

използване услугите на Домашен социален патронаж, Обществените трапезарии и услугите 

ЛА, СА и ДП. Неравномерно е разпределението на социалните услуги по общини. В голяма 

част от общините се предоставя само услугата Домашен социален патронаж и услуги в  

домашна среда, финансирани по проекти 

Като препоръка в Мониторинговия доклад, г-жа Пашова посочи ревизиране на  

Общинските стратегии за развитие на социалните услуги и предприемане на мерки за 

тяхната актуализация, съгласно промените в Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане (ППЗСП), най-късно до 01.03.2017 г. актуализиране на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в Софийска област. 

След запознаване с Мониторинговия доклад за изпълнението на Областната стратегия 

за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016–2020 г. основния състав на 

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

социалните услуги в Софийска област взе следното 

РЕШЕНИЕ №1  

Предлага на Областния управител на Софийска област Мониторингов доклад за 

изпълнението 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 07 декември 2017 г. 

По точка 2 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 


