ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе

ПРОТОКОЛ №3/26.10.2016 г.
от проведено заседание на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско
наблюдение (ООСПГН) в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе
На 26.10.2016 г. от 10.00 ч. в зала „Свети Георги“ на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Областният обществен съвет за прозрачност и гражданско
наблюдение, под ръководството на неговия председател проф. д-р Николай Михайлов.
Участие в срещата взеха представители на общини, териториални звена,
доставчици на социални услуги, сдружения на и за хората с увреждания и други
заинтересовани страни.
Специални гости бяха г-жа Елица Гергинова и г-жа Лора Саркисян от
изследователски екип на Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца към Нов
български университет. Екипът изпълнява проект „Изследване на процеса на
деинституционализация: Случаят България – фаза 2“.
Проф. д-р Николай Михайлов откри заседанието като представи и подложи на
гласуване дневния ред:
1. Проучване в хода на действието на деинституционализация в област Русе.
Представя: г-жа Елица Гергинова, член на изследователския екип към Нов
български университет, София
2. Интегриран подход за вземане на решения.
Представя: г-н Георги Георгиев,експерт в Областна администрация Русе
3. Представяне на процедура „Развитие на социалното предприемачество” за
кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014 -2020 г.
Представя: г-жа Силвия Дончева, експерт „Логистика и информация“ в
Областен информационен център – Русе
4. Предложения за теми и дати на заседанията, които да бъдат включени в
индикативната годишна програма на съвета за 2017 г.
Представят: Членовете на Съвета
5. Разни.
Представят: Членовете на Съвета
Присъстващите приеха единодушно предложения дневен ред.
По първа точка от дневния ред: Проучване в хода на действието на
деинституционализация в област Русе, проф. д-р Михайлов даде думата на г-жа Елица
Гергинова, член на изследователския екип към Нов български университет, София.
Г-жа Елица Гергинова представи новия План за действие за изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“, като
привлече вниманието на участниците към анализа на постиженията и проблемите на
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процеса, както и новите приоритети и мерки до 2020 г. Тя разясни метода на изследването
на Ноу-Хау Центъра (НХЦ), което ще започне тази седмица в област Русе, един от
четирите региона в обхвата му, и ще продължи до юли 2017 г. Това ще създаде по-добра
връзка между практика и знание, а описанието на деинституционализацията ще бъде на
разположение на българска и международна аудитория, заинтересована от
трансформирането на системата за грижи за деца от резидентни към базирани в
общността. Използваният изследователски метод „Изследване чрез действие” има за цел
участниците в изследването да бъдат активни в събирането и създаването на знания. По
този начин методът дава възможност полученото знание директно да влияе върху
практиката. Участниците бяха информирани, че чрез поредица от срещи ще се търсят
измеренията на процеса на деинституционализация, чрез неговите резултати, успехи и
трудности, заедно с хората, които го развиват. Изследването поставя акцент върху
личните преживявания, мнения и предложения на социалните работници и всички
професионалисти, участващи в процеса.
В отговор на последвалите въпроси и коментари от участници в заседанието
изследователите говориха за привличането на повече съ-изследователи, ангажирани с
процеса, за формулирането на въпроси, които да покажат уникалния опит на Русенския
регион, първи закрил всички институции за деца, за приложението на бъдещия
аналитичен доклад в университетския учебен процес, за повишаване на разбирането за
процеса сред българските и чуждестранните научни среди, за влияние върху позитивна
промяна на действащите политики и практики (Приложение 1).
По втора точка от дневния ред проф. д-р Михайлов даде думата на г-н Георги
Георгиев, експерт в Областна администрация Русе, да презентира подход за интегрирано
вземане на решения. Акцентът беше поставен върху правилното решение като
фундаментален фактор за постигане на целите. В тази връзка бяха разгледани различни
теоретични модели, касаещи както корпоративния сектор, така и публичните институции.
Основен момент беше и възможността за практическото им прилагане при ежедневното
вземане на решения в администрацията. Детайлно разгледан пример беше добрата
практика относно студентските стажове в Областна администрация Русе. От изложеното
стана ясно, че тази инициатива е релевантна на множество приоритети като устойчиво
развитие, подобряване връзката между работодатели и наука и преди всичко
възможността младите хора да се докоснат до реалните задачи от работата в подобна
институция (Приложение 2).
По трета точка от дневния ред г-жа Силвия Дончева, експерт в Областния
информационен център, Русе разясни процедурата „Развитие на социалното
предприемачество” за кандидатстване с проекти по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 – 2020 г. Г-жа Дончева уточни, че програмата има за цел да
интегрира хора от уязвимите групи в предприятия със социална насоченост. Тя уточни, че
общият размер отпуснат за тази процедура е 15 000 000 лв., като минималният праг за
безвъзмездната финансова помощ е 50 000 лв., а максималният 391 166 лв. Г-жа Дончева
допълни, че не се изисква съфинансиране от кандидатите и/или партньорите по проекта. В
своята презентация тя посочи допустимите кандидат, партньори, дейности и целеви групи.
Г-жа Дончева информира присъстващите, че кандидатстването е електронно, като се
използва Информационна система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020. Преди
подаване на проектното предложение, във връзка с изискване на ИСУН 2020, Формулярът
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за канидатстване задължително се подписва с Квалифициран електронен подпис (КЕП15)
с отделна сигнатура (detached) на лицето, оправомощено да представлява кандидата. В
заключение г-жа Дончева подчерта, че крайният срок за подаване на проектните
предложения е 05.01.2017, 17.30 ч. (Приложение 3).
Г-жа Галина Ханджиева, директор на Териториално статистическо бюро – Север
зададе няколко въпроси, свързани с критериите за определяне на социалното предприетие
като такова, организиране на мониторинга и прецизиране на бенифициентите.
Г-жа Диана Аврамова, експерт в Областния информационен център, Русе поясни,
че целта на тази процедура е повишаване на заетостта на хора, които трайно по една или
друга причина са отпаднали от пазара на труда. Тя добави, че социалните предприятия се
формират по съответното законодателство и това се следи от оценителната комисия. По
отношение на мониторинга, управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” има експерти, които във фазата на изпълнение на проектно
предложение следят всичко, което е заложено дали се изпълнява. Г-жа Аврамова
подчерта, че целта на информационния център е да рекламира и популяризира отворените
процедури и крайните срокове за подаване на съответните документи.
По четвърта точка от дневния ред председателят проф. д-р Михайлов призова
участниците в заседанието, до края на месец ноември, да изпращат теми с голямо
обществено значение, които да бъдат включени в индикативната работна програма на
Съвета за 2017 г.
По пета точка от дневния ред „Разни” не постъпиха мнения, предложения и не
бяха изразени допълнителни становища по незасегнати теми.
Поради изчерпване на дневния ред проф. д-р Николай Михайлов закри заседанието
на Областния обществен съвет за прозрачност и гражданско наблюдение в 11.30 ч.
/П/
ПРОФ. Д-Р НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ
Председател на Областния обществен съвет
за прозрачност и гражданско наблюдение
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