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ПРОТОКОЛ 

 
От проведено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областна 

стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2011-2015 г. 

  

 Днес, 10.02.2015 г. /вторник/ от 11:00 часа, в Конферентната зала на Областна 

администрация – Благоевград, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-72/30.01.2015 г.  на 

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

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2011-2015 г. 

 

  На заседанието присъстваха: 

 

 

1. Бисер Михайлов – областен управител 

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

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

администрация Благоевград.  

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

– Благоевград. 

5. Румяна Петкова – директор на РДСП – Благоевград. 

6. Любка Дамянова – главен експерт, отдел „Мониторинг и оценка”, АСП 

7. Мила Соколова – главен експерт ”Социална политика”, Община Благоевград.  

8. Спаска Николова – координатор по Проект «Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище».  

9. Любка Станева – ст. Експерт, РИО – Благоевград. 

10. Светлана Ковачка – началник сектор „ПМК“, РСЗ – Благоевград. 

11. Александър Балев – директор ДСП – Благоевград. 

12. Петранка Костова – директор ДСП – Гоце Делчев. 

13. Валентин Василев – началник отдел „ХУСУ“, ДСП – Разлог. 

14. Недялка Цветкова – директор ДСП – Сандански. 

15. Ибрахим Юрук – И.Д. директор ДСП – Якоруда. 

16. Нинка Александрова– директор, ДСП – Петрич. 

17. Милен Драсков – директор, ОП „ЗУДС“, община Белица. 

18. Мая Стоицева –  началник отдел „Хуманитарни дейности“, община Банско. 

19. Илиян Синадинов – социални грижи, община Хаджидимово. 



 

 

20. Нако Манастарлиев – старши експерт, община Петрич. 

21. Венцислав Гърменов – зам. кмет, община Разлог. 

22. Румен Орачев – зам. кмет, община Сатовча. 

23. Саид Иброш – зам. кмет, община Гоце Делчев. 

24. Евгения Георгиева – зам. кмет, община Симитли.  

25. Димитрина Николова – зам. кмет, община Струмяни. 

 

 

На основание чл. 31 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 19 от 

Закона за социално подпомагане, чл. 8, т. 2 от Вътрешните правила за работа на 

Звено за мониторинг и оценка на областна стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Благоевград.  

Областният управител Бисер Михайлов откри заседанието, като 

благодари на всички присъстващи за проявения интерес и представи дневния 

ред. 

1. Отчет – доклад за 2014 г. - Станка Михова. 

2. Избор на работна група за изготвяне на Социална стратегия 2016-

2020 г. за Област Благоевград. 

3. Определяне на срокове. 

4. Разни. 

Така представения дневен ред бе предложен за гласуване. 

 

Гласували: 25  

   

За:   25             Против: 0              Въздържали се : 0 

 

След приемането на дневния ред г-н Михайлов  даде думата на г-жа 

Станка Михова - главен експерт в РДСП Благоевград. 

Г-жа Станка Михова представи годишен мониторингов доклад за 2014 г. 

по изпълнение на Областна стратегия за развитие на социални услуги (2011-

2015). /Приложение 1 – Годишен мониторингов доклад/. 

Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигане на целите и 

използване на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително 

управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите 

корективни мерки. 

Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира 

развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера. 

Основната цел е анализ на ситуацията и оценка  на постигнатите резултати в 

съответствие с предварително поставените цели. 

 Основна задача на мониторинга е да се следи и измерва постигането на 

заложените цели и ефективността на стратегията в хода на нейната реализация. 

В резултат на осъществявания мониторинг могат да се направят своевременни 

корекции в начина на изпълнение на стратегическия документ. 

През 2014 г. развитието на мрежата от социални услуги, делегирани от 

държавата дейност претърпя промени, както по отношение броя на 

функциониращи социални услуги, така и в разположението им по общини. На 

територията на областта съществуват 14 общини, с разположени в тях 280 

населени места.  

На територията на Област Благоевград са разкрити и функционират 66 

социални услуги, от тях 17 за деца, 47 за възрастни, в 2 социални услуги  /ДДУИ 



 

 

– с. Петрово и ЦСРИ –с. Долна Градешница/ се предоставят услуги  и за деца, и 

за възрастни. 

Социални услуги се  предоставят в 12 от общо 14-те общини в областта, както 

следва: 

- Община Банско – 13 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Благоевград – 13 социални услуги за деца и възрастни 

- Гоце Делчев – 8 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Гърмян – 2 социални услуги за възрастни 

- Община Кресна – 2  социални услуги деца и възрастни 

- Община Петрич – 2 социални услуги за деца  

- Община Разлог – 10 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Сандански – 5 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Симитли – 5 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Струмяни – 3 социални услуги за възрастни 

- Община Хаджидимово – 1 социална  услуга за  възрастни 

- Община Якоруда  - 2 социална  услуга  за деца  

Социални услуги не са ракрити в общините Белица и Сатовча. 

 Конкретно наблюдаваните направления са: 

1. Услуги за деца. 

2. Услуги за хора с увреждания. 

3. Услуги за възрастни хора. 

 

Основната цел на извършеното наблюдение през 2014 г. е да оцени постигнатия 

напредък по три ключови приоритетни направления на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги (2011-2015) – Област Благоевград: 

1. Деинституционализация на грижите за деца и развитие на нови социални 

услуги; 

2.  Деинституционализация и развитие на нови социални услуги  за хора с 

увреждания;  

3. Грижа за възрастни и старите хора за по-добър и достоен живот. 

От всички общини на територията на Област Благоевград, в Регионална 

дирекция за социално подпомагане, са получени приети планове за развитие на 

социалните услуги за 2014 г.   

За 2015 г. няма предложения за промени в  Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Благоевград 2011-2015 г. /в срока определен от областния 

управител (до 16.01.2015 г.) не са получени нови предложения от общините/. 

По втора точка от дневния ред:  

Избор на работна група за изготвяне на Социална стратегия 2016-2020 г. за 

Област Благоевград.  

 

Бяха предложени за участие в ОБЛАСТЕН ОПЕРАТИВЕН ЕКИП за изготвяне 

на ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ 

БЛАГОЕВГРАД (2016-2020 Г.): 

 

Румяна Петкова – директор на РДСП – Благоевград. 

Станка Михова – главен експерт – РДСП Благоевград – координатор  

Любка Дамянова – главен експерт, отдел „Мониторинг и оценка”, АСП 

Мила Соколова – главен експерт ”Социална политика”, Община Благоевград.  

Спаска Николова – координатор по Проект «Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище». 

Мая Стоицева –  началник отдел „Хуманитарни дейности“, община Банско. 



 

 

Миглена Бачева – главен експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна 

администрация Благоевград.  

Васко Рашков – ст. експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна 

администрация – Благоевград. 

 

Предложението за Областен оперативен екип бе подложено на 

гласуване. 

 

Гласували: 25 

   

 За:   25             Против: 0              Въздържали се : 0  

 

Г-жа Станка Михова предложи до 20.02.2015 г. да бъдат изпратени на 

общините формулярите, които да бъдат попълнени с необходимата 

информация за изготвяне на стратегията и да бъдат изпратени в областна 

администрация до 30.03.2015 г. 

Представителите на общини на територията на Област Благоевград 

нямаха възражения, към така поставения срок. 

 

 Предложението бе подложено на гласуване. 

 

 Гласували: 25 

   

 За:   25             Против: 0              Въздържали се : 0  

 

Областният управител Бисер Михайлов определи крайния срок за 

изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Благоевград (2016 - 2020 г.) да бъде края на месец април 2015 г. 

Звеното единодушно прие срока определен от г-н Михайлов. 

 

Гласували: 25 

   

 За:   25             Против: 0              Въздържали се : 0  

 

По четвърта точка /Разни/: 

Заседаващите споделиха трудностите, с които се сблъскват и ще 

продължават да се борят: Липсата на квалифициран персонал, 

текучеството на наличния /поради специфичните условия на труд/ и 

липсата на медицински сестри.  

Областният управител сподели с присъстващите, че в рамките на 

правомощията си ще работи и търси възможности за разрешаване на 

проблемите. В тази връзка вече е предприел инициатива, областна 

администрация да предостави сграда на ЮЗУ, в която да се обучават 

медицински кадри. 

 След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито. 


