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ПРОТОКОЛ 

 
От проведено заседание разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка 

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

2020 г. 

  

 Днес, 21.04.2017 г. /петък/ от 11:00 часа, в Конферентната зала на Областна 

администрация – Благоевград, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-132/12.04.2017 г.  на 

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

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

г., при следния дневен ред: 

1. Отчет за  работата на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия 

за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. – докладва Станка Михова. 

2. Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за 

настаняване в социална услуга. 

3. Изясняване на ангажиментите на институциите по отношение на 

непридружени деца-чужди граждани. – експерт РД на АСП. 

4. Разни. 

Прилагам:  

Присъствен списък на заседанието с име, телефонен номер, имейл и подпис на 

присъстващите. 

 Областният управител Валери Сарандев откри Заседанието на Звеното за 

мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Благоевград 2016-2020 г. 

и запозна присъстващите с дневния ред. 

След приемане на дневния ред г-н Сарандев  даде думата на г-жа Станка Михова 

- главен експерт в РДСП Благоевград, която представи Отчет за  работата на Звеното за 

мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016-

2020 г., за 2016 г. на присъстващите. 

Г-жа Михова припомни каква е основната цел на мониторинга:  

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. 

През 2016 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 280 населени места.  

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, както 

следва: 

- Община Банско – 12 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Благоевград – 19 социални услуги за деца и възрастни 

- Гоце Делчев – 10 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Гърмян – 2 социални услуги за възрастни 

- Община Кресна – 2  социални услуги деца и възрастни 

- Община Петрич – 3 социални услуги за деца  

- Община Разлог – 10 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Сандански – 7 социални услуги за деца и възрастни 

- Община Симитли – 6 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: 

I. 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  

І.3 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.  

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. 

Област Благоевград може да се похвали с определени успехи в процеса на 

деинституционализация на деца, а именно: 

- В домовете за деца лишени от родителски грижи – Благоевград, Гоце Делчев и 

с. Първомай, Община 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.  Това е и добър показател за действието 

на ангажираните институции, както и развитието на приемната грижа в Област 

Благоевград. 

 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, Община 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. 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 извънтрудоспособна възраст. 

Увеличаване броя на възрастните с деменция и психични разстройства. 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 2016 г. 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.  

По втора точка от дневния ред: Промени в Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане за настаняване в социална услуга. Г-жа Станка Михова поясни, 

че се отлага за следващата – 2018 г. Насоките предвиждащи промени през настоящата 

година, вече не са актуални (поради удължаване на срока) и до края на 2017 г. ще бъдат 

предоставени изискванията на Министерството на труда и социалната политика и в 

частност на Агенцията за социално подпомагане. 

По трета точка от дневния ред: Изясняване на ангажиментите на институциите 

по отношение на непридружени деца-чужди граждани. Докладващият експерт от РДСП 

бе възпрепятстван, затова на кратко бе изяснено, че общините работят успешно по 

темата. На територията на областта е имало само два случая на непридружени деца-

чужди граждани, които са разрешени според законодателството на Република 

България. Съвместните и синхронни действия на всички заинтересовани институции 

показват, че до този момент, общините в лицето на отделите за закрила на детето нямат 

затруднения и реагират своевременно на всички ситуации. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито. 

Изготвил:  

Миглена Бачева  

Главен експерт, Дирекция „АКРРДС” Областна администрация Благоевград.   
 


