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Одобрил: /П/ 

СТОЯН БОНЕВ –  Областен управител 

 

Вътр. № 1-450-1 / 28.04.2015 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 2 / 22.04.2015 г. 

Заседание на Звено за мониторинг и оценка (ЗМО) на   Областната стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Силистра (2011-2015 г.) 

 

 На 22 април (сряда) 2015 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Областна адми-

нистрация Силистра се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Об-

ластната стратегия за развитие на социалните услуги в област Силистра (ОСРСУ) 

(2011-2015 г.) при следния    

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Обсъждане на Мониторингов доклад за изпълнение на ОСРСУ (2011-2015 г.) 

за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г.  

2. Приемане на Мониторинговия доклад по т. 1 

3. Обсъждане на периода за изготвяне на Финална оценка на въздействието от 

ОСРСУ 2011-2015 г. 

4. Други въпроси, свързани с изготвяне на ОСРСУ 2016-2020 г. 

 

В заседанието взеха участие членовете, определени със Заповед № ОКД-02-17/ 

16.04.2015 г. на областния управител.  

Областният управител г-н Стоян Бонев откри заседанието, на което присъстваха 

21 членове (или техни представители) от общо 24 членове. На заседанието присъства г-

н Тодор Динков – директор дирекция „Административен контрол, регионално развитие 

и държавна собственост“. Д-р Е. Нанева представляваше д-р Г. Денкова от РЗИ Силис-

тра, г-жа Пенка Томова – г-жа Й. Стойчева (зам.-кмет на общ. Дулово), г-жа Садет 

Адемова – г-жа В. Георгиева (директор на ДСП Дулово). Отсъстваха г-жа Е. Маркова 

(зам.-кмет на общ. Главиница), г-жа Галя Горанова (нач. отдел в общ. Силистра) и г-жа 

Е. Кърова (зам.-кмет на общ. Ситово). 

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

ване, както следва: „За“ – 21; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.  

 По първа точка г-н Ст. Бонев припомни, че Мониторинговият доклад за изпъл-

нение на ОСРСУ (2011-2015 г.) за периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г. е изготвен след 
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взето решение на последното заседание на Звеното от 13.01.2015 г. Със заповед на об-

ластния управител беше сформирана работна група, включваща представители на Об-

ластна администрация, РДСП и областните координатори по проект „Развитие на сис-

темата по планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“, коя-

то изготви доклада в посочения срок. В периода от 30 март до 14 април членовете на 

ЗМО имаха възможност да се запознаят с Мониторинговия доклад и да изпратят пред-

ложения за корекции. Получените предложения, допълнения и корекции бяха приети от 

работната група и включени в доклада. Окончателният вариант на доклада беше изпра-

тен по електронна поща на присъстващите с поканата за заседанието.  

 Г-н Ст. Бонев даде думата на областния координатор г-жа Диана Христова да 

обобщи най-важните моменти при изготвянето на доклада, основните изводи и проме-

ни в развитието на социалните услуги през мониторинговия период. 

 Г-жа Д. Христова сподели, че през мониторинговия период са разкрити две нови 

социални услуги със средства от европейски фондове – Център за настаняване от семе-

ен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Силистра и Център за настаняване от се-

меен тип за възрастни хора с психични увреждания в с. Айдемир. Втората услуга е 

приключила успешно проектната си дейност и от 01.12.2014 г. функционира като дър-

жавно делегирана дейност. Със средства от компенсирана промяна на съществуващи 

услуги, са разкрити още две нови социални услуги – Център за настаняване от семеен 

тип за деца без увреждания (за деца и младежи от Дом за деца, лишени от родителска 

грижа „Димчо Дебелянов“ и от семейна среда) в гр. Силистра и Център за настаняване 

от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост в гр. Главиница. В процес на 

подготовка са услугите – Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и 

Център за социална рехабилитация и интеграция в гр. Тутракан. Променен е капацитета 

на ДДЛРГ „Д. Дебелянов“ в гр. Силистра от 50 на 40 места и на Социален учебно-

професионален център в гр. Главиница от 50 на 30 места.  

 Основните изводи, които могат да се направят през мониторинговия период, е 

положителната тенденция на добро сътрудничество между всички заинтересовани 

страни в социалната сфера. Местните власти поемат основната отговорност за изпълне-

ние на мерките са социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа на 

децата и лицата чрез комбиниране на различни видове социални услуги. Подобрени са 

условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни хора, самотно живее-

щите, хора с увреждания, бездомни и без доходи чрез използване  услугите на Домашен 

социален патронаж, Обществена трапезария, Помощ в дома и Личен асистент. Продъл-

жава работата по развитие на приемната грижа в областта. Повишава се квалификация-

та на всички служители, работещи в сферата на социалните услуги и в специализирани-

те институции. 

 Основните препоръки, изведени в резултат на мониторинга на социалните услу-

ги и специализирани институции, са: необходимост от продължаване процеса на ре-

формиране и преструктуриране на съществуващите специализирани институции за де-
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ца и лица, осигуряване на възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и 

добри практики на екипите, управляващи социалните услуги и на доставчиците на ус-

луги. Препоръчва се въвеждане на практика за осъществяване на индивидуална и гру-

пова супервизия като средство за овладяване на стреса при персонала и за подобряване 

качеството на предоставяните услуги. Необходимо е да продължи усвояването на сред-

ства от Структурните фондове на ЕС и други програми в областта на социалните услу-

ги, както и да се осигури устойчивост на действащите социални услуги Домашен соци-

ален патронаж Обществена трапезария, Личен асистент, с цел превенция от институци-

онализация. Важна препоръка е продължаване на тенденцията за предоставяне на соци-

ални услуги за изпълнение от външни доставчици и осигуряване на ефективно използ-

ване и стопанисване на сградния фонд при закриване на специализирани институции.  

 След направеното изложение, Областният управител даде думата на присъства-

щите за изказвания, мнения и коментари по Мониторинговия доклад. Такива не бяха 

направени.  

По втора точка от дневния ред, г-н Ст. Бонев подложи на гласуване приемането 

на Мониторинговия доклад за изпълнение на Социалната стратегия за периода 

01.10.2013 г. – 31.12.2014 г. Докладът беше приет единодушно, както следва: „За“ – 21; 

„Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.  

По трета точка от дневния ред: Обсъждане на периода за изготвяне на Финална 

оценка на въздействието от Социалната стратегия (ОСРСУ) 2011-2015 г., г-н Бонев да-

де думата на г-жа Л. Дочева – ст. експерт и координатор на ЗМО. Г-жа Дочева поясни, 

че в Стратегията тази дейност е разписана за 2015 г. и за да се направи финална оценка 

на въздействието на даден стратегически документ, е необходимо да е изминал опреде-

лен период от време след действието му. Затова тя предложи Финалната  оценка да се 

извърши до 30.06.2016 г. и попита присъстващите за други мнения.   

Други предложения по този въпрос не бяха направени и г-н Бонев подложи на 

гласуване предложението за изготвяне на Финална оценка на въздействието от Социал-

ната стратегия (ОСРСУ) 2011-2015 г., в срок до 30.06.2016 г. Предложението беше при-

ето с единодушно, както следва: „За“ – 21; „Против“ – 0; „Въздържали се“ – 0.   

 По четвърта точка: Въпроси, свързани с изготвяне на новата Социална стра-

тегия, Областният управител даде думата за изказвания на присъстващите.  

 Г-н Т. Динков информира, че в момента в Областна администрация тече про-

цес на събиране на информация за изработване на областен анализ на ситуацията и 

оценка на потребностите. Тъй като на заседанието присъстват хората, които ще създа-

ват новата социална стратегия, той покани присъстващите да споделят ако срещат ня-

какви затруднения или имат нужда от съдействие. Г-н Динков предложи, ако е необхо-

димо получената информация да се предостави на общините и даде думата на г-жа До-

чева да сподели за етапа на получаване на необходимата информация. Г-жа Дочева ин-

формира, че в Областна администрация е започнало разработването на доклада за об-

ластен анализ на ситуацията и оценка на потребностите и е получена исканата инфор-
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мация от дирекциите „Бюро по труда“, доставчиците на социални услуги, РДСП, ди-

рекциите „Социално подпомагане“, РЗИ, РИО, районните полицейски управления. За 

по-голяма оперативност при изготвяне на областния анализ, тя помоли представителите 

на общините, когато изготвят общинските анализи, да ги изпратят по електронна поща, 

а след приемането им от общинските съвети, ще ги изпратят с официално писмо в Об-

ластна администрация. Г-жа М. Моллова от общ. Силистра сподели за проблема, че 

голяма част от получената информация е на областно ниво, а информацията на общи-

ните е получена от работа на терен и е непълна. Тя попита областните координатори 

дали анализа на новата национална карта за услугите за възрастни хора с увреждания и 

стари хора ще съвпадне с изготвянето на областната и общинските социални стратегии 

като време. Г-жа Д. Христова отговори, че все още не е ясно кога ще бъде готов този 

анализ. 

След изчерпване на въпросите от дневния ред, Областният управител благодари 

на присъстващите за участието и обяви заседанието за закрито.   

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Приет дневен ред. 

2. Приет Мониторингов доклад за изпълнение на ОСРСУ (2011-2015 г.) за 

периода 01.10.2013 г. – 31.12.2014 г.  

3. Изготвяне на Финална оценка на въздействието от ОСРСУ (2011-2015 г.) 

до 30.06.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: /П/ 

ЛИЛИ ДОЧЕВА – Координатор на ЗМО 


