ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на Област Русе

ПРОТОКОЛ
№ 1/25.02.2014 г.
от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе
Днес, 25.02.2014 г. от 10.00 ч., в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 28 от 32 членове, поканени на
заседанието на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в Област Русе (Звеното).
Отсъстваха представители от Държавна агенция закрила на детето, Областна
дирекция по безопасност на храните, Русенски университет „Ангел Кънчев”, Областен
обществен съвет за социално включване на хората с увреждания.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-жа Карамехмедова – заместник областен управител и председател на
Звеното откри заседанието и предложи следния дневен ред, който се прие единодушно
след гласуване:
1. Представяне на одобрените за всяка община бюджети за делегирани от
държавата дейности за 2014 година във функциите ”Образование”, „Здравеопазване” и
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”.
Докладва: Експерт в Областна администрация
2. Доклад за изпълнение на ангажиментите, включени в Областния план за
развитие на социалните услуги към Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Русе за предходната – 2013 година.
Докладват: Експерт в Областна администрация
3.
Представяне на актуалните общински стратегии за развитие на
социалните услуги.
Докладват: Експерт в Областна администрация
4. Обсъждане и актуализиране на Оперативния план с времеви график за
изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе
2013 – 2015 г.
Докладват: Членовете на ЗМО
5.
Разни.
Докладват: Членовете на ЗМО
По т. 1 г-жа Карамехмедова даде думата на г-жа Анна Ангелова – младши
експерт в отдел „Административен контрол и регионално развитие” (АКРР) на
Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна
собственост” (ДАКРРДС) в Областна администрация – Русе (ОА-Русе) за
представяне на одобрените за всяка община бюджети за делегирани от държавата
дейности по функциите: „Образование“, „Здравеопазване“ и „Социални дейности,
подпомагане и грижи“ за 2014 г.
Г-жа Ангелова представи постъпилата информация по т.1 под формата на
презентация, като същата е приложена към настоящия протокол. (Виж: Приложение 1)

След изнесените данни, г-жа Карамехмедова даде думата на г-жа Милка
Димитрова – директор на Дирекция „Специализирана администрация” в Община
Бяла, за да докладва одобрения за Общината бюджет за делегирани от държавата
дейности по функциите: „Образование“, „Здравеопазване“ и „Социални дейности,
подпомагане и грижи“ за 2014 г.
Г-жа Димитрова докладва както следва по функции: „Образование” – 2 429 415
лева; „Здравеопазване“ – 103 599 лева ; „Социални дейности, подпомагане и грижи“ –
288 998 лева.
Липсват данни по тази точка за Община Ветово, поради все още не гласуван
бюджет за делегирани от държавата дейности.
Г-жа Карамехмедова даде думата за коментари и допълнения по така
представената информация. Поради липса на изказвания, докладът по т.1 беше приет за
сведение.
По т. 2 от дневния ред, г-жа Карамехмедова даде думата на г-жа Десислава
Пенчева – старши експерт в отдел АКРР на ДАКРРДС в ОА - Русе за представяне
под формата на обобщена информация предоставените доклади от общините във
връзка с изпълнението на ангажиментите, включени в Областния план за развитие на
социалните услуги към Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
Област Русе за предходната – 2013 година.
Г-жа Пенчева се обърна към представителите на общините с предварителната
уговорка, ако имат допълнения, предложения за изменение на информацията, да ги
отправят, след което запозна присъстващите членове на Звеното с информацията по
тази точка. (Виж: Приложение 2)
Г-жа Мариана Минева – директор на Дирекция „Специализирана
администрация“ на Община Борово допълни информацията с обстоятелството, че от
1 април 2013 г. е разкрито Общинско предприятие за обществено хранене със следните
звена: 1) хранене на деца и ученици; 2) Домашен социален патронаж и 3) свободен
кетъринг. От 1 април 2014 г. предстои разкриване на услугата Домашен санитар –
домашен помощник. Тя допълни още, че към настоящия момент двата Центъра за
настаняване от семеен тип са вече реалност.
След изнесената информация и отправените допълнения от г-жа Минева, г-жа
Карамехмедова прие докладите от общините във връзка с изпълнението на
ангажиментите, включени в Областния план за развитие на социалните услуги към
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе за предходната –
2013 година за сведение.
По т. 3 от дневния ред г-жа Карамехмедова даде думата на г-жа Вероника
Георгиева – младши експерт в отдел АКРР на ДАКРРДС в ОА-Русе, за да отчете
постъпилите актуални Общински стратегии за развитие на социалните услуги. Наред с
това, г-жа Карамехмедова помоли да бъде извинена, тъй като се налага да напусне
заседанието по-рано, поради неотложен служебен ангажимент по повод приемането на
бюджета за следващия програмен период в окръг Гюргево, Румъния. За модератор на
заседанието определи г-жа Пенка Попова – началник отдел АКРР на ДАКРРДС в
ОА-Русе и Координатор на Звеното.
На свой ред, г-жа Георгиева отбеляза от кои общини какви материали са
постъпили, след което подчерта, че Областна администрация отчита обективно
наложилата се неохбодимост от отразяване на заложените в Общинските стратегии и
планове за действие промени, за което са предприети мерки по актуализация на
Оперативния план за изпълнение на дейностите.
Изпратената информация е приета за сведение, с което се премина към т. 4 от
дневния ред на заседанието - обсъждане и актуализиране на Оперативния план с

времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Русе 2013 – 2015 г.
С оглед на това, че Областна администрация отчита необходимостта заложените
промени в Общинските стратегии, поради преструктуриране на социалните услуги по
общини, да бъдат отразени в Оперативния план към Областната стратегия и по
предложение на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе, отнесено с
писмо с вх. №48-00-1#7/12.02.2014 г., се предложи на вниманието на членовете на
Звеното Проект на Актуализиран оперативен план по общини с времеви график за
изпълнение 2013-2015 г.
Г-жа Попова даде думата на г-жа Кристина Георгиева – директор на
Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Русе (РДСП – Русе) да представи
проекта на новия вид на времевия график.
Г-жа Кристина Георгиева отправи предложението информацията по
Оперативния план да бъде отразена по общини с аргумента, че така структурирана тя е
по-систематизирана, разбираема и лесна за ориентация. В допълнение, се обърна към
общините с молба всяка от тях да преразгледа отново заложените данни по видове
дейност, като при необходимост да нанесе своите коректни забележки по Проекта на
Оперативен план, който ще им бъде изпратен допълнително. Същото очаква да
направят и партньорите – Регионална здравна инспекция, Регионален инспекторат по
образованието, Бюрото по труда, както и представителите на неправителствения
сектор, които имат отношение по Оперативния план. Г-жа Кристина Георгиева предлага да бъде дадено време за работа в рамките на месец, т.е. до края на м. март в
Областна администрация следва да постъпи обратно коригираната и допълнена
информация по графика, след което същата да се обобщи от експертите на
Администрацията и да се препрати към РДСП – Русе за съгласуване. На база тази
съгласувателна процедура да се изработи проект на документ, който да се подложи за
гласуване на следващото заседание, когато да бъде приет като актуализирано и
усъвършенствано допълнение на досегашния Оперативен план към Областната
стратегия за развитие на социалните услуги.
След изказването на г-жа Кристина Георгиева, думата взе г-жа Попова, като
предложи да организират работата си по тази точка в две части:
- първо, да се гласува предложения нов вариант за вида на документа, т.е. по
общини. Г-жа Попова също така отбеляза сложността на организация на сега
действащия времеви график, за чието тълкувание са необходими широк кръг от
компетенции в областта на социалните услуги. Тя напомни, че Оперативният план
трябва да бъде работещ и разбираем за широката аудотория – потребители на социални
услуги и такива ангажирани в това направление;
Предложението да се работи по Оперативен план, организиран по общини, се
подложи на гласуване и се прие без възражения.
- второ, да бъде разгледан Проекта на актуализиран Оперативен план по общини с
времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Русе 2013 – 2015 г., като в тази част думата имаше г-жа Вероника
Георгиева, за да представи отразената до момента информация по графика.
Преди да се премине към следващата точка от дневни ред, се взеха следните
решения по т.4:
1. Приема се Оперативен план, организиран по общини;
2. Да бъде изпратен Проекта на актуализиран Оперативен план по общини с
времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Русе 2013 – 2015 г. до членовете на Звеното, които в срок до 31 март
да върнат обратно документа в Областна администрация – Русе с адекватно и коректно

отразени корекции/ допълнения по заложените дейности, по които имат отношение.
Целта е Проектът на Оперативен план по общини да се подложи на съгласуване между
членовете на Звеното, Областна администраци и РДСП – Русе, като обобщеният и
актуализиран вариант да се подложи за гласуване на следващото заседание или това да
стане, при необходимост, неприсъствено.
С приемането на горепосочените решения се премина към т. 5 от дневния ред –
Разни, по която г-жа Попова даде думата на г-жа Елена Петкова – координатор по
проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0
– 3 години“.
Г-жа Петкова благодари за предоставената й възможност да покани
присъстващите на 18 март от 13 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе да
вземат участие в планираната за тогава Кръгла маса на тема „Координация и
иновативност в работата на всички заинтересовани страни в процеса на реформиране
грижите за децата в регион Русе“.
В рамките на тази точка се даде гласност на въпроси от високо социално
значение по отношение на недостига от Дневни центрове за прием на деца с тежки
заболявания, както и по отношение на заложени средства за издръжка на приемната
грижа.
По повод второто, г-жа Кристина Георгиева уточни, че приемната грижа все
още не фигурира като държавно делегирана дейност, но се очаква това да се случи.
На свой ред, г-жа Даринка Василева – старши експерт по интегрирано
обучение и специални училища към Регионален инспекторат по образованието Русе, сподели, че съществуват редица трудности в процеса на интегриране на децата с
увреждания в детските градини, въпреки това от РИО – Русе са отворени за работа по
проекти в насока разкриване на нови детски заведения.
Г-жа Попова благодари за проявената инициативност, насочвайки вниманието
на присъстващите към необходимостта да се работи съвместно за постигане на
заложените цели на Звеното за мониторинг и оценка.
С това дневният ред на заседанието се изчерпа и заседанието беше закрито.

