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ПРОТОКОЛ 

 
От проведено заседание на основния състав на Звеното за мониторинг и оценка 

на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2016-

2020 г. 

  

 Днес, 10.06.2016 г. /вторник/ от 11:00 часа, в Конферентната зала на Областна 

администрация – Благоевград, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-231/06.06.2016 г.  на 

Областния управител се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2016-2020г., 

при следния дневен ред: 

1.  Разглеждане на предложения за промяна или допълнение към Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. 

2. Разглеждане и приемане на плановете за 2017 г. на общинските стратегии за 

развитие на социалните услуги. 

3. Разни. 

 

 

 

  На заседанието присъстваха: 

 

1. Асим Адемов – зам.- областен управител 

2. Станка Михова – Главен експерт – РДСП Благоевград – координатор  

3. Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна 

администрация Благоевград.  

4. Васко Рашков – Старши експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна 

администрация – Благоевград. 

5. Румяна Петкова – Директор на РДСП – Благоевград. 

6. Красимира Крумова - Старши експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна 

администрация – Благоевград. 

7. Инж. Стиляна Ерделска – Директор, Дирекция „АКРРДС”, Областна 

администрация – Благоевград. 

8. Любка Дамянова – Отдел „МО“ 

9. Елена Керанкова – РДСП-Благоевград, Главен експерт 

 

Зам.-областният управител Асим Адемов откри заседанието, след приемането на 

дневния ред г-н Адемов  даде думата на експерта от областна администрация да 

представи искането за актуализация на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги 2016 – 2020 г. 



 

 

С Решение №95 по Протокол №31 от заседание на Общински съвет – Гоце 

Делчев, проведено на 31 март 2016 г. се актуализира Общинската стратегия за развитие 

на социалните услуги 2016 – 2020 г. на Община Гоце Делчев. Актуализацията се отнася 

за: Разкриване на нова социална услуга от резидентен тип – „Кризисен център“ за деца 

и лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация, с капацитет 10 места 

и численост на персонала 6 щатни бройки. Местонахождението на центъра ще бъде в 

гр. Гоце Делчев на ул. „Драма“ №51. 

С Решение №176 и 199  от заседание на Общински съвет –Сандански, проведено 

на 21 април 2016 г. и 26 май 2016 г. се актуализира Общинската стратегия за развитие 

на социалните услуги 2016 – 2020 г. на Община Сандански. Актуализацията се отнася 

за: Разкриване на нова социална услуга от резидентен тип – „Център за настаняване от 

семеен тип за възрастни хора с психични разстройства, с капацитет от 2016-2020 г. – 15 

потребителя. Основна дейност и фокус на услугата  ще бъдат осигуряване на грижа за 

лица с психични разстройства, нуждаещи се от 24-часова грижа. Ще се намира на 

територията на Община Сандански и е планирана да бъде разкрита през 2017 г. 

С Решение №61 по Протокол №ОбС-06 от заседание на Общински съвет – 

Якоруда, проведено на 01 април 2016 г. се актуализира Общинската стратегия за 

развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. на Община Якоруда. Актуализацията се 

отнася за: В т. 8 Приложение: Териториален разрез на планирането по общини в Област 

Благоевград; 8.14 Планирани услуги в Община Якоруда, капацитетът на услугата 

„Дневен център на деца с увреждания“, която с териториален обхват на общините 

Якоруда и Белица, да бъде увеличен от 20 деца на 28 деца. 

 

РЕШЕНИЕ по точка 1: (Приложение: извадки от протоколите на ОбС на 

Гоце Делчев, Сандански и Якоруда) 

Общински съвет  Гоце Делчев   ОбС-Сандански            ОбС-Якоруда 

Протокол №    31/31.03.2016 г.     21.04. и 26.05.2016 г.         ОбС06/01.04.2016 г. 

Решение  № 95  176 и 199   61 

 

Гласували: 8     

    

    За: 8                Против: 0              Въздържали се : 0 

 По втора точка от дневния ред „Разглеждане и приемане на плановете за 

2017 г. на общинските стратегии за развитие на социалните услуги“ не бяха 

представени в Областна администрация Благоевград плановете на общините 

Благоевград, Гърмен и Петрич. Решението на ОбС-Петрич е върнато за 

преразглеждане, а за останалите две общини не е получена информация. 



 

 

 Г-жа Михова обърна внимание, че решението на Община Разлог е 

необходимо да бъде променено, защото трябва да бъде цитиран и Закона за 

социално подпомагане. 

 Плановете на останалите 11 общини бяха предложени за гласуване: 

Гласували: 8     

    

    За: 8                Против: 0              Въздържали се : 0 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Изготвил:  

Миглена Бачева  

Главен експерт, Дирекция „АКРРДС” Областна администрация Благоевград.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


