
                                                      ОДОБРЯВАМ:                 /П/ 

ИВЕЛИН СТАТЕВ  

                                                                                  Областен управител на област Силистра 

 

 

Протокол № 1/22.11.2018г. 

от  

Неприсъствено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на 

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Силистра 

(2016 - 2020) 

 

Проведено при следния дневен ред: 

1. Запознаване с Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги (2016 - 2020) в област Силистра за периода 2016 - 

2017г. изпратен по имейл до членовете на ЗМО. 

2. Изразяване на мнения и становища и гласуване  на доклада.  

 

Членове на Звеното за мониторинг и оценка  на социалната стратегия на област 

Силистра: 

Председател: Стоян Бонев - зам. областен управител на област Силистра 

Координатор: Десислава Божева - ст.експерт в ОА Силистра 

 

Основен състав: 

1. Юлия Тодорова - ст. юрисконсулт в РДСП Силистра 

2. Мирослава Моллова-Димова - гл. експерт в община Силистра 

3. Диана Христова - координатор по проект "Повишаване на капацитета на 

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното 

подпомагане" за Област Силистра към АСП 

4. Галина Костова - координатор по проект "Повишаване на капацитета на служителите 

в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното подпомагане" за 

Област Силистра към АСП 

 

Разширен състав: 

1. Красимира Кръстева - гл. експерт в Регионална здравна инспекция-Силистра 

2. Ирена Маринова - ст. експерт в РУО - Силистра  

3. Живка Банкова - секретар на община Алфатар 

4. Соня Петкова - зам. кмет на община Главиница  

5. Доротея Тотева - зам. кмет на  община Дулово 

6. Мая Бочева - зам. кмет на  община Кайнарджа 



7. Галя Горанова - началник отдел „ОЗСПС“ в  община Силистра 

8. Мария Илиева - зам. кмет на община Ситово 

9. Снежана Николова - гл. експерт в  община Тутракан 

10. Ралица Великова - началник отдел “ХУСУ“ в  ДСП - Силистра 

11. Шенол Молла - директор на ДСП – Тутракан 

12.Садет Адемова - началник отдел “ХУСУ“ – ДСП - Дулово 

13. Айтен Ахмед - началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП  Дулово 

14. Ваня Райчева - началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Силистра 

15. Теменужка Маринова - началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП Тутракан 

 

 

По т.1 от Дневния ред: 

Мониторинговия доклад беше изпратен на имейлите на членовете на Звеното за 

мониторинг и оценка на Социалната стратегия. Те имаха ангажимента да се запознаят 

със съдържанието на доклада и да подготвят становища със своите мнения и 

констатации. 

От община Силистра беше изразено предложение за допълнения към информацията, 

касаеща социалните услуги в общината, както и към общите изводи. Доработеният 

Мониторингов доклад бе изпратен отново на всички членове на Звеното. 

 

По т.2 от Дневния ред  постъпиха следните становища на членове на ЗМО:  

Г-жа Айтен Ахмед - началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП  Дулово: 

В Общинската програма за развитие на социалните услуги в община Дулово, както и в 

Областната стратегия за периода 2016-2020 г. е планирана за разкриване  на ЦНСТ за 

деца без увреждания. Искрено се надявам през следващите две години да се разкрие 

такава услуга, предвид потребностите на общината. Към настоящия момент седем деца 

от община Дулово са настанени в приемни семейства и социални услуги от 

резидентен  тип в други общини от област Силистра и област Добрич. В интерес 

на децата е те да бъдат в близост до своите родители, роднини и близки.  

Г-жа Ирена Маринова - ст. експерт по приобщаващо образование при РУО Силистра: 

Новата стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра следва да отчете 

начина по който социалните услуги може да са полезни при предоставяне на общинско 

равнище на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в контекста на Закона за предучилищното и училищно образование и 

Наредбата за приобщаващо образование: 

 начини за използване в училищата и детските градини на специалистите, които 

работят в предоставяните от общината социални услуги; 

 развитие на услуги за грижа за деца и младежи със специални образователни 

потребности – като допълващи образованието или като алтернативна грижа, 

когато децата /учениците са с тежки и множество увреждания и не могат да 

бъдат обучавани в никаква институционализирана форма предлагана от 

нормативната уредба; 



 развитие на услуги за възрастни с увреждания, тъй като днешните ученици с 

увреждания са утрешни членове на местната общност, на които трябва да се 

предостави възможност за социални контакти, смислено и творческо прекарване 

на свободното време и др.; 

 съгласно чл. 198, ал. 2 на Закона за предучилищното и училищно образование 

кметът на общината след решение на общинския съвет може да възложи на лица 

по чл. 18 , ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане, които имат лиценз за 

предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на 

детето предоставянето на дейности за подкрепа за личностно развитие: 

- превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща 

работа с деца и ученици ; 

- ресурсно подпомагане на деца и ученици със СОП; 

- педагогическа и психологическа подкрепа; 

- прилагане на програми за подкрепа и обучение на семействата на децата и 

учениците с увреждания; 

На второ място социалните услуги може да търсят своето място в случаите на отпадане 

от образованието като подпомагат реинтеграцията на децата в задължителна 

училищна възраст или на лица над тази възраст. В болшинството случаи отпадналите 

от образованието деца имат тежки социални проблеми и са деца в риск. В повечето 

случаи семейството трябва да е обект на подпомагане и промяна, за да се решат 

проблемите на децата. 

 

Гласували по имейл със „ За“ – 20  члена на ЗМО. Това са всички членове на звеното с 

изключение на представителя на община Алфатар. 

Гласували „Против“ – 0;  Гласували „ Въздържал се “ – 0;  
 

 

РЕШЕНИЕ НА ЗМО ОТ ПРОВЕДЕНОТО НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ: 

Решение №1  
 

С  20 гласа  « За»  бе приет Мониторинговия доклад за периода 2016-2017г. за 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020). 

 

 

 
 

 

 

 

Съставил  протокола:  

Д.Божева - ст.експерт в дирекция „АКРРДС“ 

 
 

 

 


