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

ПРОТОКОЛ
От проведенa работна среща на 10.06.2015 г. от 13:00 часа в стая 404 на Областна
администрация – Русе
Днес 10.06.2015 г. (сряда) от 13.00 ч. в стая 404 на Областна администрация Русе
се проведе заседание на Областен консултативен съвет „Трета възраст“.
Присъстваха:
- Г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол и
регионално развитие“ към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и
държавна собственост“;
- Г-жа Вяра Георгиева – началник на отдел „Социални дейности“ в Община Русе;
- Г-н Петко Петков – „Съюз на пенсионерите – 2004“ – Русе;
- Г-жа Ценка Димитрова – Фондация „Трета възраст“;
- Г-жа Росица Иванова – Дирекция „Социално подпомагане“ – Русе;
- Г-жа Искра Генева – Регионална здравна инспекция – Русе;
- Г-жа Камелия Цветкова;
- Г-жа Десислава Пенчева – старши експерт в отдел „Административен контрол
и регионално развитие“ към Дирекция „Административен контрол, регионално развитие
и държавна собственост“.
Заседанието протече при следния дневен ред:
Отчитане напредъка относно провеждане на анкетно проучване на мнението на
хората от трета възраст за качеството им на живот и предложенията им за неговото
подобряване.
Докладва: д-р Искра Генева – председател на ОКС „Трета възраст“
След проведена дискусия бяха приети следните

Решения:
1. Да се направи преглед на досега извършените подобни проучвания и да се обобщят
оценките и изводите в тях.
Срок: 31.08.2015 г.
Отговорник: Камелия Цветкова
2. Да се проведе следващ етап на анкетиране.
Срок: 31.08.2015 г.
Отговорник: ОКС „Трета възраст“
3. Да се изпрати електронен вариант на анкетата на членовете.
Срок: 17.06.2015 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе
4. Да се изпрати запитване до пенсионерските съюзи за проблемите им и предложения
за решаването им.
Срок: 31.08.2015 г.
Отговорник: Областна администрация – Русе

5. Следващото заседание да се проведе началото на месец септември и на него всички
да докладват за изведените проблеми и предложения.
Приложения: 1. Анкета
2. Присъствен списък

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/
ИСКРА ГЕНЕВА
Председател на ОКС „Трета възраст“

