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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, 8.12.2016 г. /четвъртък/ от 11:00 часа, в Конферентната зала на Областна 

администрация – Благоевград, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-455/29.11.2016 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. Промени в ППЗСП. – Станка Михова 

2. Изготвяне на предложение за процедура за промяна на наименованията на 

социалните услуги.  

3. Разни. 

 

 

 

  На заседанието присъстваха: 

 

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

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

администрация Благоевград.  

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

администрация – Благоевград. 

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

администрация – Благоевград. 

5. Любка Дамянова – Отдел „МО“ 

 

Станка Михова – Главен експерт – РДСП Благоевград и координатор на звеното 

откри заседанието, след приемане на дневния ред, представи промените в Правилника 

за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП). 

 

С промените се регламентират: 
Ново задължение на АСП за поддържане на интегрирана информационна 

система (ИИС); 

Отговорността на кмета на общината  за спазването на критериите и стандартите 

за социални услуги; 

Промените в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

обнародвани в ДВ бр. 89 от 11.11.2016 г., са в сила от деня на обнародването. 



 

 

1. Прецизирани са определенията за социалните услуги. 

2. Въведена е нова социална услуга – „Дневен център за деца и/или младежи с 

тежки множествени увреждания“. 

3. Определен е максимален капацитет на някои от социалните услуги: 

за Защитено жилище – до 8 места; 

за Преходно жилище – до 8 места; 

за Наблюдавано жилище – до 6 места. 

      4. Въведени са определения за Преходно жилище за деца и за Преходно жилище за 

пълнолетни лица с увреждания. 

      5. По смисъла на ППЗСП са въведени следните нови определения: 

- „Младежи“ са лица на възраст от 18 до 35 години включително; 

- „Криза от социален характер“ е внезапна промяна в състоянието на лицето, с 

която то не може да се справи самостоятелно и за чието преодоляване са необходими 

незабавни координирани действия от институциите; 

- „Висока степен на зависимост от грижа“ се отнася за пълнолетни лица с 

трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 71 на сто, 

установена с ЕР на ТЕЛК/НЕЛК; 

- „Физическо увреждане“ е частична или пълна загуба на фина или груба 

двигателна способност на части от тялото, водеща до нарушена способност за 

придвижване, самообслужване и/или социална адаптация. 

 

При възлагане на управлението на външен доставчик: 
 Въведен е минимален и максимален срок на договора за възлагане на управлението 

на социалните услуги – не по-кратък от 2 години и не по-дълъг от 5 години. 

 Представяне в АСП на копие от договора в 7-дневен срок от неговото сключване. 

 

Ред за ползване/настаняване в СУ: 
Подаване на заявление до ДСП за извършване на индивидуална оценка на 

потребностите от подкрепа и индивидуален план за подкрепа; 

Определяне на водещ социален работник от ДСП; 

Издаване на направление до ръководител на социална услуга за изготвяне на 

оценка и план. 

 

Оценка и план: 

Оценката и планът се изготвят от мултидисциплинарен екип, сформиран в 

следните видове социални услуги: 

 - Дневен център; 

 - Център за социална рехабилитация    и интеграция; 

 - Център за обществена подкрепа. 

 

В екипа се включват социален работник от ДСП и не по-малко от двама 

специалисти от социалната услуга. 

За изготвяне на индивидуалната оценка и плана за подкрепа не е предвидено 

допълнително заплащане на специалистите. 

  

Мултидисциплинарният екип: 

Извършва социално проучване на лицето и анализира документите; 

Извършва посещение в дома на лицето; 

Провежда срещи с лицето и неговите роднини и/или близки; 

Провежда консултации с личния лекар и др. специалисти; 

Анализира възможностите за подкрепа 



 

 

 

Оценката се състои от седем части: 

- Информация за лицето (попълва се в ДСП); 

- Информация за увреждането/ здравословното състояние; 

- Кратка история на лицето; 

- Фактори на семейството и средата; 

- Образователни и трудови дейности; 

- Проблеми във функционирането; 

- Умения за самостоятелно функциониране 

 

 

Какво включва планът? 

 

Дейности и 

мерки за 

подкрепа 

Социална 

услуга ДДД 

Институции, 

осигуряващи 

дейностите и 

мерките за 

подкрепа 

Очаквани резултати 

  Зравни, трудови, 

образователни, 

други социални 

услуги 

В кратко-срочен 

план 

В дълго-срочен 

план 

1. Психолог. 

консултиране 

ЦСРИ   да  

2. Трудова 

заетост 

- Дирекция „Бюро 

по труда“ 

  да 

 

По втора точка от дневния ред – Изготвяне на предложение за процедура за 

промяна на наименованията на социалните услуги бяха направени следните 

предложения:  

1. Да се проведе среща с ресорните зам.-кметове или съответните експерти в 

общинските администрации, за да им бъде представена презентация за промените. 

 - да бъдат изпълнени изискванията за промени със съответните решения на 

общинските съвети. 

 - да бъде актуализирана Областната стратегия за развитие на социалните услуги 

в област Благоевград 2016-2020г 

  

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. 

 

Изготвил:  

Миглена Бачева  

Главен експерт, Дирекция „АКРРДС” Областна администрация Благоевград.   

 


