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Звено за мониторинг и оценка



•Основна цел: да се оцени постигнатия напредък спрямо заявените цели,
като се ползват показателите, идентифицирани в процеса на планиране.
Мониторингът се извършва, за да подпомогне процеса на управление на
стратегията, да се идентифицират потенциалните пречки пред
изпълнението й и да се съгласуват стратегии за тяхното преодоляване.
По-конкретно мониторингът се фокусира върху напредъка при
постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на
съответните процеси, включително управлението на риска,
перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.

•Основна задача: 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.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 
МОНИТОРИНГА



• Наблюдение

• Анкета

• Интервю

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ



 І.Превенция за деца и семейства в риск и 

деинституционализация на грижите за деца 

I.1. Разкриване на Център за обществена подкрепа –

Благоевград, с капацитет 40 места.

І.2. Разкриване на Кризисен център за деца и лица, пострадали 

от насилие или друга форма на експлоатация – Гоце Делчев, с 

капацитет 10 места

ОБЕКТИ НА МОНИТОРИНГА



 ІІ. Услуги за хора с увреждания. 

 ІІ.1 Открито е Защитено жилище за възрастни с умствена 

изостаналост – с. Вълково, общ. Сандански

ІІІ. Услуги за възрастни хора 

През 2016 г. няма разкрити нови услуги за възрастни хора

ОБЕКТИ НА МОНИТОРИНГА



 Реформиране и намаляване на капацитета на Дом за 

деца лишени от родителска грижа (ДДЛРГ) – с. 

Първомай, общ. Петрич.

 От 01.07.2016 г. е намален капацитета на Дома от 50 на 

35 места

РЕФОРМИРАНЕ НА ДОМВЕ ЗА ДЕЦА 



ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 
ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ

 Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

(2016-2020)- Област Благоевград - приета на заседание на 

Обласния съвет за развитие на 12.15.2015г. /Решение №4/

 * Със Заповед № ОА-РР-1062/25.11.2015 г. на Областния 

управител за състава на Звеното за мониторинг и оценка. В 

основния екип на звеното влизат трима представители на 

Областна администрация, трима представители от 

Регионална дирекция социално подпомагане, един на отдел 

„Мониторинг и оценка” при Агенция за социално 

подпомагане. В разширения екип са включени, директорите 

на Дирекции „Социално подпомагане” от област Благоевград 
и представители на всяка община от област Благоевград



ДЕЙСТВАЩИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩНОСТТА 
КЪМ  31.12.2016 г. /по данни на РДСП-
БЛАГОЕВГРАД/:

 На територията на област Благоевград са разкрити и 

функционират 77 социални услуги, от тях 23 за деца и 

младежи, 50 за възрастни, в 4 социални услуги  / ЦСРИ –с. 

Долна Градешница, Кризисен център за деца и лица, 

пострадали от насилие или друга форма на експлоатация –

Гоце Делчев, Центрове за обществена подкрепа –

Благоевград и Гоце Делче/ се предоставят услуги  и за деца, 

и за възрастни.

 Социални услуги се  предоставят в 12 от общо 14-те 

общини в областта

 Социални услуги не са ракрити в общините Белица и 

Сатовча.



Изводи 

 Процесът на деинституционализация на деца, област 

Благоевград може да се похвали с определени успехи:

 - В Дом за деца лишени от родителски грижи –

Благоевград, Гоце Делчев, с. Първомай, общ. Петрич, с 

общ капацитет – 105 към края на 2016 г.  се отглеждат 70 

деца.

 В Дом за медико-социални грижи за деца гр. 

Благоевград, с капацитет 30 места - към 31.12.2016 г. се 

отглеждат 16 деца на постоянна грижа. Това е цифра, 

която показва реален спад на децата, отглеждани в 

институции, тъй като в предни години броят на децата е 

бил 35 – 2013 г., 36 -2014 г., 27-2015 г.



Изводи 

 В водения регистър на приемните семейства в РДСП – Благоевград към 

31.12.2016 г. са вписани 121 приемни семейства, от тях 2 доброволни и 119 

професионални. Настанените деца в тях са общо 84 като всички са в 

професионални приемни семейства.     

 Увеличени са социалните услугите за възрастни с увреждания. С 

разкриването на  Защитено жилище – с. Вълково, общ. Сандански.

 Увеличени са услугите за подкрепа и кризисна ситуация с разкриването на 

Център за обществена подкрепа – Благоевград и Кризисен център за деца и 

лица, пострадали от насилие или друга форма на експлоатация – Гоце 

Делчев

 Независимо от наличния капацитет на съществуващите вече СУ към 

декември 2016 г. в ДСП – за област Благоевград има подадени общо 437 

молби-заявления на лица, които чакат настаняване в социални услуги. От 

тях около 50 % са от област Благоевград.



Изводи

 Това показва, че все още не са задоволени потребностите от 

социални услуги. Основна причина за това е демографската 

картина в област Благоевград, а именно преобладаващата част 

от населението е в надтрудоспособна възраст, сериозните 

миграционни процеси на хората в трудоспособна възраст през 

последните десетилетия, както и отдалечеността на някои 

населени места и невъзможността на хората, живеещи в тях да 

се ползват от някои от предлаганите социални услуги. 

 Предвид липсата на осигурени бюджетни средства за издръжка 

на делегираните от държавата дейности за нови социални 

услуги през 2016г. осигуряването им е на принципа на 

„компенсирана промяна”. Откриването на нови социални 

услуги, се извърши след намаляването капацитета на вече 

функциониращи такива.



Звеното за мониторинг и оценка няма
препоръки към Областния съвет за развитие
за актуализиране на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги (2016-2020) -
Област Благоевград за 2017 г.

ПРЕПОРЪКИ



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО


