РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

УТВЪРДИЛ
БИСЕР МИХАЙЛОВ
Областен управител
на област Благоевград

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, 15.12.2014 г. /понеделник/ от 11:00 часа, в Конферентната зала на
Областна администрация – Благоевград, в изпълнение на Заповед № ОА-РР580/03.12.2014 г. на Областния управител се проведе заседание на Звеното за
мониторинг и оценка – основен състав на Областна стратегия за развитие на
социалните услуги в област Благоевград 2011-2015 г.
На заседанието присъстваха:

1. Асим Адемов – зам.-областен управител, Областна администрация
Благоевград.
2. Дияна Атанасова – главен секретар, Областна администрация – Благоевград.

–

3. Станка Михова – главен експерт – РДСП Благоевград – координатор.
4. Миглена Бачева – главен експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна
администрация Благоевград.
5. Лазар Андреев – ст. експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна администрация –
Благоевград.
6. Васко Рашков – ст. експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна администрация –
Благоевград.
7. Румяна Петкова – директор, РДСП – Благоевград.
8. Мила Соколова – главен експерт ”Социална политика”, Община Благоевград
9. Спаска Николова – координатор по Проект «Развитие на системата за планиране
и предоставяне на социални услуги на регионално равнище»
10. Методи Попов – ст. експерт РИО – Благоевград
11. Александър Балев – директор, ДСП – Благоевград
12. Петя Костова – директор, ДСП – Гоце Делчев
13. Нинка Александрова– директор, ДСП – Петрич
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14. Даниела Рашева – директор, ДСП – Разлог.
15. Недялка Цветкова – директор, ДСП – Сандански.
16. Ибрахим Юрук – И.Д. директор, ДСП – Якоруда.
17. Методи Бисеркав – началник отдел „ОИ“ община Петрич.
18. Петранка Токовска – ДРСЗ – Благоевград.
19. Спаска Кьосева – директор, д-я „ХД“, община Разлог.
20. Мария Чинкова – зам. кмет, община Сандански.
21. Румен Боянин – зам. кмет, община Хаджидимово
22. Ивайло Гоцев – ръководител «ЗСУ» община Симитли
23. Димитрина Николова – зам. кмет, община Струмяни
24. Антоанета Миленкова – връзки с обществеността,
администрация – Благоевград

Областна

Заместник областният управител Асим Адемов откри заседанието, като
благодари на всички присъстващи за проявения интерес и представи дневния
ред.
Дневен ред:
1.
Представяне на Национална стратегия за дългосрочна грижа.
Презентация - Станка Михова.
2.
Нови стандарти за делегирани от държавата дейности за 2015 г. Доклад Станка Михова.
3.
Разни.
Така представения дневен ред бе предложен за гласуване.
Гласували: 22 от присъстващи 24 (г-жа Атанасова и г-жа Миленкова не са
членове на Звеното за мониторинг и оценка – основен състав на Областна
стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2011-2015 г.)
За: 22
Против: 0
Въздържали се : 0
След приемане на дневния ред г-н Адемов даде думата на г-жа Станка
Михова - главен експерт в РДСП Благоевград, за да представи Национална
стратегия за дългосрочна грижа – визия, цели, основни принципи. Ключови
предизвикателства и възможности за финансиране. /Приложение 1/
Бяха представени ключовите цели на стратегията:
1. Развитие на дългосрочната грижа през следващите 20 години
2. Подобряване достъпа до социални услуги в общността и в семейната
среда
3. Подобряване на достъпа до здравни услуги
4. Разширяване на мрежата от социални и здравни услуги, тяхното
разнообразие, повишаване на качеството им, насърчаване на
взаимодействието помежду им.
В представянето бяха включени и категоризацията на дългосрочните грижи,
актуалното състояние на социалните услуги, предизвикателствата и основните
фактори за институционалния тип грижи.
Специално внимание бе обърнато на основните принципи на стратегията, които
да доведат до постигане на основната й цел, а именно: „Създаване на условия за
независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, чрез
представяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа“.

Г-жа Михова говори и за механизмите на финансиране, които са национално, по
програми съфинансирани от европейските фондове и кръстосано.
Особено внимание бе обърнато на управлението и мониторинга на Стратегията и
ситуацията в област Благоевград.
Г-жа Станка Михова говори и за новите стандарти за делегирани от държавата
дейности за 2015 г.
По 3-та точка от дневния ред бе напомнено на членовете на звеното, че през
2015 г. ще се подготвя Стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г.,
така че да го имат предвид при изготвяне на индивидуалните си планове за 2015 г.
След изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

