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ПОСТОЯННА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА  

КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ – ЯМБОЛ 
 
 

Протокол № 1 
от 3 Юли 2018 г. 

  
Днес, 3 юли 2018 г. се състоя заседание на Постоянната комисия по социална 

политика към Областен съвет за развитие – Ямбол. На заседанието присъстваха повече 
от половината от членовете на Постоянната комисия по социална политика (приложен 
присъствен лист). Заседанието премина при следния  

 
 

ДНЕВЕН РЕД: 
 

1. Актуализация на състава на Постоянната комисия по социална политика към 
Областен съвет за развитие - Ямбол. 

2. Обсъждане на областно ниво на Проекта на Концепция на Закона за 
социалните услуги.  

3. Разни. 
 

  
Заседанието бе открито и водено от Христо Колев – заместник областен 

управител и председател на Постоянната комисия по социална политика към Областен 
съвет за развитие – Ямбол. 

 
По т.1  
Христо Колев представи актуализирания състав на Постоянната комисия по 

социална политика към Областен съвет за развитие – Ямбол, съгласно Заповед на 
областния управител РД – 01 – 00055 от 27.06.2018 г. 

 
По т.2 

   Христо Колев изтъкна, че в Областна администрация Ямбол постъпи писмо от 
Министерството на труда и социалната политика с молба за организиране и 
провеждане на обсъждания на областно ниво на Проекта на Концепция на Закона за 
социалните услуги.  
 Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в 
социалната сфера. Законът за социалните услуги ще уреди специфичните обществени 
отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, 
контрола и мониторинга на социалните услуги. Социалните услуги са свързани с 
осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане на потребностите и 
реализиране на правата на хората. Поради това е важно визията за бъдещата 
регламентация в сектора да бъде подложена на обсъждане. 
 Съгласно концепцията, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста 
на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на 
социалните услуги и интегрираност на подкрепата. Проектът на Концепция на Закона 
за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане Правителствения портал 
за обществени консултации на Министерски съвет и на интернет страницата на 
Министерството на труда и социалната политика. За улеснение на членовете на 
Постоянната комисия по социална политика e изпратен електронния вариант на 
Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги по електронна поща. 



2 
 

 Целта на общественото обсъждане е всички предложения, мнения и становища да 
бъдат обсъдени от създадената от министъра на труда и социалната политика работна 
група за разработване на закона, вследствие на което концепцията да бъде 
финализирана и одобрена.  
  Христо Колев даде думата на членовете на Постоянната комисия по социална 
политика да предоставят предложения и становища относно Проекта на Концепция на 
Закона за социалните услуги. 
  Представени са 2 писмени предложения: от Областен съвет на Български Червен 
Кръст – Ямбол и от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование – Ямбол. (приложени към Протокола). 
   
  Направени бяха и следните коментари и разисквания: 
 Милена Янъкова – директор на РДСП Ямбол представи накратко наличните 
социалните услуги в област Ямбол. Подчерта, че в област Ямбол има изградена добра 
мрежа от социални услуги. Има недостиг само на услуги за лица с психични 
отклонения. 

Изрази несъгласие с Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги 
единствено по отношение на Областните стратегии за развитие на социалните услуги, а 
именно че те не са обвързани с гарантиране на финансиране от държавния бюджет и 
гарантиране, че отговарят на националните приоритети относно целите за развитие на 
социални услуги в отговор на потребностите на хората. Счита, че Областната стратегия 
за развитието на социалните услуги в област Ямбол (2016 – 2020 г.) е изготвена на 
базата на задълбочен и подробен Областен анализ на ситуацията и оценка на 
потребностите в област Ямбол към 2015 година. Изготвен е въз основа на 
разработените от всички общини Анализи на ситуацията и оценка на потребностите, 
както и на Статистически бази - данни, документи, анализи, доклади. 

Мария Славова – директор на ДСП Ямбол допълни по отношение на социалните 
услуги, че има нужда от разкриване на Кризисен център, също и ЦНСТ за здрави деца.  

Д-р Зоя Кривошиева – директор на Дирекция Медицински дейности при РЗИ 
Ямбол изтъкна, че в момента се разглежда възможността за изграждането на такива. 

Таня Бончева – изпълнителен директор на ИСА Ямбол съобщи, че през 2018 г. в 
село Болярско се подготвя за откриване частен дом за възрастни хора с деменция с 
капацитет 15 души. 

След изказване на г-н Николай Георгиев (КРИБ), гласно подкрепен и от други 
членове на комисията, аудиторията изрази загриженост относно гарантирането на 
универсален достъп до определени социални услуги и достатъчност на места спрямо 
реалните потребности на населението, например при настаняване в дом за възрастни 
хора. Практически реален е рискът общини да отказват откриване на определени 
социални услуги, въпреки установена потребност от тях.  

Три общини от областта с най-голямо население в областта – Ямбол, Елхово и 
Тунджа, отсъстваха от дискусията.  

 
 
След приключване на дневния ред заседанието бе закрито. 
 

  
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
ПОСТОЯННАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
И ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:   (П) 

          
(ХРИСТО КОЛЕВ)  

 


