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Вътр. № 1-1462-2 / 13.01.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 1 / 13.01.2015 г. 

Заседание на разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) на   

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра         

(2011-2015 г.) 

 Днес, 13 януари (вторник) 2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Облас-

тна администрация Силистра се проведе заседание на разширения състав на Звеното за 

мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в об-

ласт Силистра (2011-2015 г.) (ОСРСУ) при следния   

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Отчет на общините в област Силистра за изпълнение на Общинските страте-

гии за развитие на социалните услуги за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г. 

2. Възлагане на изготвяне на годишен Мониторингов доклад за изпълнение на 

Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 

г.) към 31.12.2014 г. чрез заповед на областния управител за сформиране на работна 

група  

3. Разни  

В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед № ОКД-02-25/ 

10.12.2014 г. на областния управител.  

Г-н Младен Минчев – зам. областен управител и председател на ЗМО откри за-

седанието, на което присъстваха 22 от общо 24 членове. Отсъстваха г-жа Йорданка 

Стойчева – зам. кмет на общ. Дулово и г-жа Снежана Димитрова – гл. експерт Регио-

нално ниво на АСП за област Силистра. 

Към дневния ред не бяха направени предложения и той беше приет с явно гласу-

ване, както следва: „За“ – 22; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.  

По първа точка от дневния ред представителите на общините (с изключение на 

общ. Дулово, които изпратиха писмен отчет в Областна администрация) представиха 

отчетите за изпълнение на Общинските стратегии за развитие на социалните услуги за 

периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г.  

По втора точка от дневния ред, председателят на ЗМО предложи работна група, 

включваща представители на Областна администрация, Регионална дирекция за соци-

ално подпомагане и областните координатори да изготви Мониторинговия доклад за 

изпълнение на социалната стратегия, в срок до 31.03.2015 г. Предложението беше при-

ето единодушно. За целта ще бъде издадена заповед на областния управител, а след 
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изготвяне на доклада, той ще бъде изпратен по електронна поща до членовете на ЗМО, 

да се запознаят с него и да бъдат направени корекции, ако е необходимо.  

По трета точка от дневния ред г-н Мл. Минчев даде думата на присъстващите 

за допълнителни въпроси. Поради липсата на такива и след изчерпване на дневния ред, 

заседанието беше обявено за закрито. 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приет дневен ред. 

2. Приемане на предложение за изготвяне на годишен Мониторингов доклад 

за изпълнение на ОСРСУ за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г. в срок до 31.03.2015 г. 

 

 

 

 

Одобрявам: /П/ 

  /СТОЯН БОНЕВ –  Областен управител/  

 

 

 

 

Председател: /П/ 

  /МЛАДЕН МИНЧЕВ – Зам. областен управител/ 

 

 

 

 

Координатор: /П/ 

   /ЛИЛИ ДОЧЕВА – Ст. експерт/ 


