ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№4/24.09.2015 г.
от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе (ОСРСУ)
Днес, 24.09.2015 г., от 10.00 ч. в Зала „Св. Георги“ (ет. 6 на Областна
администрация – Русе) се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе.
Присъстваха 23 от общо 27 членове.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител и председател на
Звеното откри заседанието, като предложи следния проект на дневен ред за гласуване, а
именно:
1. Доклад относно представяне на добри практики извън Област Русе в сферата на
социалните услуги и обсъждане на споразумение на сътрудничество за осъществяване на
съвместни дейности;
Докладват: представители на Регионална дирекция за социално подпомагане –
Русе, Областна администрация – Русе, Сдружение „Дете и пространство“.
2. Представяне на информация за постигнати резултати през първо полугодие на
2015 г. и възможности за включване в обучения или заетост на приоритетните целеви
групи, съобразно плановите параметри за реализация на активната политика за
насърчаване на заетостта, определени в Националния план за действие по заетостта за
2015 г.;
Докладва: г-жа Владислава Белева – старши експерт в сектор „ПМКК“ на
Дирекция „Регионална служба по заетостта” – гр. Русе.
3. Докладване напредъка по разработването на проект на Областна стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе за следващия планов период.
Докладва: сформираната за тази цел работна група.
4. Разни.
Докладват: членовете на ЗМО.
Г-н Станчев даде думата за отправяне на предложения за допълнения и/или
изменения на така предложения дневен ред.
След гласуване същият се прие с единодушие.
По т. 1 от дневния ред г-н Станчев информира, че Областна администрация –
Русе, както и Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе не разполагат с
информация относно добри практики в сферата на социалните услуги извън Област Русе,
поради което за доклад по тази тема са поканени представители на Сдружение „Дете и
пространство“. Въпреки това обаче г-н Станчев отбеляза, че от Регионална дирекция за
социално подпомагане – Русе са подготвили обобщена презентация – справка относно
социалните услуги в областите Велико Търново, Разград, Силистра и Търговище, която
при интерес, има възможност да бъде представена. С това той даде думата на г-жа
Даниела Градева – психолог към Сдружение „ Дете и пространство“, за доклад по т.1
от дневния ред.
Г-жа Градева представи на вниманието на присъстващите презентация относно
упражнявана от тях добра практика за „Семейно-консултативен център, гр. Нови пазар“.
Този център тя посочи, че е изграден в рамките на проект „Семейство за всяко дете“ в
градовете Шумен, Нови пазар, Велики Преслав. Семейно-консултативният център
представлява иновативна междусекторна услуга, която обединява комплекс от
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интегрирани социални, здравни, образователни услуги, мерки и дейности за превенция и
подкрепа на малки деца и семейства в риск, с голям мобилен компонент за обхващане на
най-уязвимите общности и групи, от които семейства с малки деца в риск от изоставяне;
деца в риск от неглижиране; бременни жени, новородени деца, родители, полагащи
грижи; подрастващи и младежи от общността; семейства със случаи на изоставяне на дете;
семейства, в които има реинтеграция на дете. Г-жа Градева запозна с използвания подход
на картографиране, с което се цели събиране на база данни в рисковата общност за
определяне на рисковите фактори и произтичащите от тях потребности. На основата на
извършеното първоначално картографиране, г-жа Градева посочи, че са формулирани
програмите на семейно-консултативните центрове, в които са комбинирани различни
услуги, методи и дейности-консултиране и индивидуална подкрепа на семейства с малки
деца в риск; услуги за превенция на изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции; консултиране и подкрепа за новородени деца и млади майки;
ателиета за групова и индивидуална работа; посредничество за подобряване на
социалното и здравно състояние; семейно планиране; превенция на ранни бракове и
отпадане от училище. Тя запозна с основите на всяка една от програмите. (Виж:
Приложение №1)
Г-н Станчев изрази благодарност от представянето на гореизложената добра
практика, като даде думата на присъстващи за коментари и предложения за изграждане на
сътрудничество за осъществяване на съвместни дейности.
Поради липса на такива, г-н Станчев предложи на присъстващите за гласуване
следния проект на решение по т.1, а именно:
1. Членовете на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ приемат за сведение и
ползване представената добра практика „Семейно-консултативен център гр. Нови пазар„.
Същата следва да се публикува на електронната страница на Областна администрация –
Русе, като приложение към протокола от настоящата среща.
Срок: непосредствено след одобрението на Протокола
от срещата.
Отговорник: Областна администрация – Русе.
След гласуване същото беше прието с единодушие.
П т.2 от дневния ред г-н Станчев даде думата на г-жа Владислава Белева –
старши експерт в сектор „ПМКК“ на Дирекция „Регионална служба по заетостта” –
гр. Русе.
В рамките на своята презентация г-жа Белева запозна присъстващите с
постигнатите резултати през първо полугодие на 2015 г. и възможности за включване в
обучения или заетост на приоритетните целеви групи, съобразно плановите параметри за
реализация на активната политика за насърчаване на заетостта, определени в Националния
план за действие по заетостта за 2015 г. (За запознаване с данните виж Приложение
№2).
Г-н Станчев изрази благодарност от подробното запознаване с резултатите и
възможностите, които дирекция „Регионална служба по заетостта“ – Русе е регистрирала.
Той даде думата на присъстващи за коментари и предложения по така представената
информация.
Поради липса на такива, г-н Станчев предложи на присъстващите за гласуване
следния проект на решение по т.2, а именно:
2. Членовете на Звеното за монитроинг и оценка на ОСРСУ приемат представената
информация за сведение и последващо позлване при необходимост. Същата следва да се
публикува на електронната страница на Областна администрация – Русе, като приложение
към протокола от настоящата среща.
Срок: непосредствено след одобрение на протокола от
срещата.
Отговорник: Областна администрация – Русе.
След гласуване същото беше прието с единодушие.
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По т. 3 от дневния ред г-н Станчев предостави думата на представител на
Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе за докладване на етапа на
разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 20162020.
Г-жа Камелия Кожухарова – главен експерт „Социална закрила“ към
Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, посочи схематично на какъв
етап е процесът на разработване на Стратегията, а именно: ангажиментът на този етап е
обобщаване на данните и изготвянето на проект, в който процес са ангжирани
представители на Областна администрация – Русе и Регионална дирекция за социално
подпомагане – Русе. Изготвен е и анализ на дефицитте на услуги и мерки, налице е
обобщение, което посочва наличните социални услуги и идентифицира постребностите.
Следващата най-важна част, по която се работи към момента, е стратегията за развитие на
услугите, като са формулирани визията и стратегичските цели, разпределени са
приоритетните направления за възрастни и деца. Основната визия с ценности и принципи
остават непроменени. Приоритетите на ОСРСУ се базират на изготвените анализ и изводи
за изпълнение на предходната стратегия, което е недовършено предвид неприключилия
мониторинг на доставчици на социални услуги за 2015 г. В анализите се базира, първо, на
приключилата деинституционализация за деца – закритите всички специализирани услуги
за деца и разкритите услуги в общността - резидентните услуги с цел да заменят
институционалната грижа. Целивите групи са обобщени, като общите и специфични цели
е предвидено да продължат процеса по деинституционализация в духа на Националната
стратегия за дългосрочна грижа. Изводите тук се базират на извършената оценка на
специализираните институции за възрастни, извършена по проект „Развитие на системата
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” за област Русе с
областен координатор г-жа Ивелина Димитрова. Направена е детайлна оценка на
институциите за възрастни, като се очаква на национално ниво да се обобщят от външен
независим оценител основните изводи и препоръки към институциите, но за Област Русе
необходимите преценка и визия за развитие са идентифицирани. На този етап се
предвижда подобряване и задълбочаване на качеството на предоставяната грижа,
подобряване на материалната база, конкретно за Община Бяла се работи в посока
пребазиране на институцията. Към момента не се предвижда намаляване на капацитета на
някоя от специализираните услуги. Продължава се работата по установяване на основните
национални приоритети и фиксиране на стратегическите документи, на които се базира
Стратегията. Работата, която все още предстои, касае уточняване на ключовите
индикатори – базисни и качествени. Идеята в случая на Регионална дирекция за социално
подпомагане- Русе се основава на обстоятелството, че хората с техните потребности не
могат да имат количествен измерител, поради което намерението е за промяна в тези
индикатори. Продължава работата по логическата рамка, която ще бъде опростена. В
плана за действие функциите на ЗМО са ясно установени, като дори на национално ниво е
отчетено като едно от най-добре действащите звена в страната. Отговорните институции
също са ясно определени. След приключване с мониторинга на доставчиците на социални
услуги, изводите ще бъдат включени във финалната оценка на Стартегията. За постигане
на тези цели в рамките на дневния ред е предвидено да се чуе от представителите на
обищините етапа на гласуване на общинските анализи на ситуацията, тъй като това е
окончателният документ, на който трябва да стъпи новата Областна стратегия за развитие
на социалните услуги.
Г-жа Милка Димитрова – директор на дирекция „Специализиран
администрация“ на Община Бяла, информира, че анализът е гласуван. Защитеното
жилище е преобразувано в ЦНСТ, като предстои завършването на ЦСРИ. По отношение
на дома за стари хора в с. Бистренци тя посочи, че се правят подобрения.
Г-жа Миглена Друмева – директор на ЦСРИ, ЗЖЛУИ и ЦОП към Община
Борово, също информира, че анализът е гласуван на сесия на Общински съвет.
Г-жа Йорданка Тонева – директор на ЦСРИ „Здравец“ Ряхово, посочи, че е
изпратила вече корекцията за Община Сливо поле, докато анализът е приет на 18.09.2015
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г. и предстои обсъждане на проект на Общинска стратегия за развитие на социалните
услуги.
Г-жа Теодора Кралева – главен експерт „Социални дейности“ на Община
Русе, докладва, че анализът на общината предстои да бъде гласуван на първото възможно
заседание на Общински съвет Русе след предстоящите избори.
Г-жа Десислава Атанасова – главен специалист „Детско и училищно
здравеопазване“ на Община Ценово, информира, че анализът на Община Ценово
предстои да бъде приет през м. октомври.
Г-жа Кожухарова накратко запозна с постъпилите и от останалите общини
отговори по поставения въпрос за доклад.
Г-н Станчев информира за внесеното от г-жа Елена Петкова предложение за
следното: „Областен координационен механизъм по деинституционализация да бъде
включен като оперативен инструмент в новата Областна стратегия за развите на
социалните услуги, тъй като това би подмогнало и подобрило взаимодействието между
институциите“. Поради невъзможността г-жа Петкова да участва на настоящото
заседание, г-н Станчев предложи да бъде отложено за обсъждане на следващото заседание
на ЗМО, когато тя ще има думата да представи лично предложението си.
По отношение на предприетите действия за организиране и провеждане на
мониторинг на доставчиците на социални услуги, държавно делегирана дейност, в Област
Русе, г-н Станчев информира, че сформираната група за мониторинг е в състав
представители на:
- Общините в Област Русе;
- Областна администрация – Русе;
- Регионална дирекция за социално пдопомагане – Русе;
- Регионална здравна инспекция – Русе;
- Регионален инспекторат по образованието – Русе и
- Областна дирекция по безопасност на храните – Русе.
Във връзка с организационната подготовка на посещенията г-н Станчев предложи
представителите на членовете на сформираната работна група да останат за кратко след
закриване на заседанието на ЗМО за обсъждане на графика, транспортната обезпеченост и
др. допълнителни въпроси от общ интерес.
Поради липса на изказвания по т. 4 от дневния ред, същият се изчерпа и
заседанието беше закрито.
След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1.
Членовете на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ приемат за
сведение и ползване представената добра практика „Семейно-консултативен център
гр. Нови пазар„. Същата следва да се публикува на електронната страница на
Областна администрация – Русе, като приложение към протокола от настоящата
среща.
Срок: непосредствено след одобрението на
Протокола от настоящата среща.
Отговорник: Областна администрация – Русе
2.
Членовете на Звеното за монитроинг и оценка на ОСРСУ приемат
представената информация за сведение и последващо позлване при необходимост.
Същата следва да се публикува на електронната страница на Областна
администрация – Русе, като приложение към протокола от настоящата среща.
Срок: непосредствено след одобрението на
Протокола от настоящата среща.
Отговорник: Областна администрация – Русе
3.
На следващо заседание (присъствено/неприсъствено) на Звеното за
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в
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Област Русе г-жа Елена Петкова да представи своето предложение, касаещо
„Областен координационен механизъм по деинституционализация да бъде включен
като оперативен инструмент в новата Областна стратегия за развите на социалните
услуги, тъй като това би подмогнало и подобрило взаимодействието между
институциите“ пред членовете на Звеното за обсъждане на възможността.
Срок: при насрочване на следващо заседание.
Отговорник: Областна администрация – Русе и
г-жа Елена Петкова.
4.
Да се проведе Мониторинг на доставчиците на социални услуги, държавно
делегирана дейност, в Област Русе по предварително подготвен от Регионална
дирекция за социално подпомагане – Русе график с състав на сформираната работна
група представители на Областна администрация – Русе, Регионална дирекция за
социално подпомагане – Русе, общини в Област Русе, Регионална здравна инспекция
– Русе, Регионален инспекторат по образованието – Русе и Областна дирекция по
безопасност на храните – Русе.
Срок: по приложения график.
Отговорник: сформираната за тази цел
работна група.
Срещата за обсъждане на организацията за провеждане на мониоринг на
доставчиците на социални услуги, държавно делегирана дейност, в Област Русе продължи
в състав:
- Г-жа Пенка Попова – началник на отдел „Административен контрол и регионално
развитие“ ан Областна администрация – Русе;
- Г-жа Камелия Кожухарова – главен експерт „Социална закрила“ към Регионална
дирекция за социално подпомагане – Русе;
- Г-жа Снежана Георгиева – главен експерт „Закрила на детето“ към Регионална
дирекция за социално подпомагане – Русе;
- Г-жа Милка Димитрова – директор на дирекция „Специализиран администрация“
на Община Бяла;
- Г-жа Миглена Друмева – директор на ЦСРИ, ЗЖЛУИ и ЦОП към Община
Борово;
- Г-жа Теодора Кралева – главен експерт „Социални дейности“ на Община Русе;
- Г-жа Десислава Атанасова – главен специалист „Детско и училищно
здравеопазване“ на Община Ценово;
- Г-жа Йорданка Тонева – директор на ЦСРИ „Здравец“ Ряхово;
- Д-р Искра Генева – зам.-директор на Регионална здравна инспекция – Русе;
- Г-жа Даринка Василева – старши експерт на Регионален инспекторат по
образованието – Русе;
- Д-р Мария Ботева – служител на Областна дирекция по безопасност на храните –
Русе.
В резултат на дискусията по проекта на график за провеждането на мониторинга се
взеха следните решения:
1. Мониторингът на доставчиците на социални услуги в общините Ветово,
Иваново и Сливо поле е с час на тръгване 10:00 часа на 07.10.2015 г. Транспортът
евентуално ще бъде осигурен от Община Сливо поле. В случай на невъзможност от страна
на Община Сливо поле за осигуряване на транспорт, да се информира навременно
Областна администрация – Русе с цел организиране на заместващ транспорт.
2. Мониторингът на доставчиците на социални услуги в общините Ценово и Две
могили е с час на тръгване 10:00 часа на 13.10.2015 г. Транспортът евентуално ще бъде
осигурен от Община Ценово. В случай на невъзможност от страна на Община Ценово за
осигуряване на транспорт, да се информира навременно Областна администрация – Русе с
цел организиране на заместващ транспорт.
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3. Мониторингът на доставчиците на социални услуги в Община Борово е с час на
тръгване 13:00 часа на 14.10.2015 г. Транспортът евентуално ще бъде осигурен от Община
Борово. В случай на невъзможност от страна на Община Боров за осигуряване на
транспорт, да се информира навременно Областна администрация – Русе с цел
организиране на заместващ транспорт.
4. За осъществяване на мониторинга на доставчиците на социални услуги в
Община Русе транспортната обезпеченост ще бъде осигурена от общинска
администрация.
5. На 28.09.2015 г. в 13:00 часа със събирателен пункт паркинга на Областна
администрация – Русе се тръгва по приложения график за мониторинг.
6. Областна администрация – Русе и Регионална дирекция за социално
подпомагане – Русе се ангажират да съдействат с автомобил за пътуванията, когато има
проблем в осигуряването от страна на общините.
7. Специализираните услуги за възрастни хора не са включени в мониторинга
предвид обстоятелството, че има разработена оценка на тяхното състояние на база
проведения Анализ на тяхното състояние по проект „Развитие на системата за планиране
и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” за област Русе.
8. Община Бяла не е включена в мониторинга, тъй като няма услуги държавно
делегирана дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЛ: /П/
СТАНИМИР СТАНЧЕВ
Заместник областен управител на Област Русе
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