РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Благоевград

ПРОТОКОЛ
От проведено заседание основния състав на Звеното за мониторинг и оценка на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2011-2015 г.
Днес, 23.02.2016 г. /вторник/ от 11:00 часа, в Конферентната зала на Областна
администрация – Благоевград, в изпълнение на Заповед № ОА-РР-77/16.02.2016 г. на
Областния управител се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Благоевград 2011-2015
г., при следния дневен ред:
1.
Отчет за работата на Звеното за мониторинг и оценка на Областна
стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.
2.
Разни.
На заседанието присъстваха:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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13.
14.

Асим Адемов – зам.- областен управител
Станка Михова – Главен експерт – РДСП Благоевград – координатор
Миглена Бачева – Главен експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна
администрация Благоевград.
Васко Рашков – Старши експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна
администрация – Благоевград.
Румяна Петкова – Директор на РДСП – Благоевград.
Красимира Крумова - Старши експерт, Дирекция „АКРРДС”, Областна
администрация – Благоевград.
Инж. Стиляна Ерделска – Директор, Дирекция „АКРРДС”, Областна
администрация – Благоевград.
Димитър Бучков – ДСП–Якоруда, Директор
Петранка Костова – ДСП-Гоце Делчев, Директор
Александър Балев – ДСП-Благоевград, Директор
Любка Дамянова – Отдел „МО“
Недялка Цветкова – ДСП-Разлог, Директор
Елеонора Петрова-Сливкова – ДСП-Сандански, Директор
Гинка Александрова – ДСП-Петрич, Директор
15. Елена Керанкова – РДСП-Благоевград, Главен експерт
След приемането на дневния ред г-н Адемов даде думата на г-жа Станка
Михова - главен експерт в РДСП Благоевград, която представи Отчет за
2700 Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 9
тел.: +359 (73) 88 14 01, факс: +359 (73) 88 14 03
E-mail: Info@bl.government.bg
Web: www.bl.government.bg

работата на Звеното за мониторинг и оценка на Областна стратегия за развитие
на социалните услуги 2011-2015 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.
Какви са методите и какъв е обхвата на мониторинга.
На територията на Област Благоевград са разкрити и функционират 46 социални
услуги към 31.12.2010 г.
Към 31.12.2015 г. на територията на област Благоевград са разкрити и
функционират 75 социални услуги, от тях 24 за деца, 50 за възрастни, и 1 социална
услуга /ЦСРИ –с. Долна Градешница/ се предоставят услуги за деца и за възрастни.
Разкрити нови социални услуги за 2015 г. са:
Услуги за деца - Център за обществена подкрепа – Якоруда, Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания съответно разпределени в
общините – 3 Благоевград, 1 Гоце Делчев, 1 Петрич, 1 Сандански
Услуги за хора с увреждания - Открит е Център за настаняване от семеен тип
за възрастни с психични разстройства – с. Петрово, общ. Сандански, Защитено жилище
за възрастни с умствена изостаналост – Благоевград, Защитено жилище за хора с
психични разстройства – гр. Симитли
Услуги за възрастни хора - Наблюдавано жилище – Благоевград
Процесът на деинституционализация на деца в област Благоевград има
определени успехи изразяващо се в:
Закрита са ДДУИ – с. Петрово, общ. Сандански и ДДЛРГ - Якоруда
В Дом за деца лишени от родителски грижи – Благоевград към края на 2014 г. са
настанени 27 деца, а в Дом за деца лишени от родителски грижи – Гоце Делчев – 33
деца.
В Дом за медико-социални грижи за деца гр. Благоевград, с капацитет 30 места към 31.12.2015 г. се отглеждат 27 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 около 60 – 2011 г., 40 – 2012 г., 35 – 2013 г., 36-2014 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
31.12.2015 г. са вписани 115 приемни семейства, от тях 4 доброволни и 111
професионални. Настанените деца в тях са общо 80 - 1 в доброволно и 79 в
професионални.
Увеличени са социалните услугите за възрастни с увреждания. С разкриването
на Центъра за настанавяне от семеен тип – с. Петрово, общ. Сандански, Защитено
жилище - Симитли
Независимо от наличния капацитет на съществуващите вече СУ към месец
декември 2015 г. в ДСП – от област Благоевград има подадени общо 446 молби на лица,
които чакат настаняване в социални услуги. От тях 230 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, 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 периода 2011-2015 г.
осигуряването им е на принципа на „компенсирана промяна”. Откриването на нови
социални услуги, се извърши след намаляването капацитета на вече функциониращи
такива.
Г-н Адемов благодари за добрата съвместна работата на всички директори по
места и на Регионалния директор г-жа Петкова за професионализма и всеотдайноста на
служителите и качеството на предлаганите услуги на територията на областта.
Поради изчерпване на дневния ред, Заседанието бе закрито.

Изготвил:
Миглена Бачева
Главен експерт, Дирекция „АКРРДС” Областна администрация Благоевград.

