ОДОБРЯВАМ: /П/
СТЕФКО БУРЖДИЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ
№2/23.04.2015 г.
от проведено заседание на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ в
Област Русе
Днес, 23.04.2015 г., от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация - Русе се
проведе горепосоченото заседание. Присъстваха 21 от 27 членове, поканени на
заседанието на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги в Област Русе (Звеното).
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-н Станимир Станчев – заместник областен управител и председател на
Звеното приветства присъстващите и благодари на всички ангажирани страни в
разработването на новата Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Област
Русе за съдействието предвид кратките срокове и натовареността при изпълнението на
ежедневните работни задължения. Той поясни, че в продължение на направеното до този
момент, настоящото заседание има за цел в работна атмосфера да се набележат
следващите стъпки и индикативни срокове за подготовка на Стратегията.
След тези встъпителни думи г-н Станчев предложи следния дневен ред, който се
прие единодушно след гласуване:
1. Интегрираното и включващо обучение, като услуги за ранно детско развитие и
ключова мярка за подкрепа на децата и семействата в риск;
Докладва: представител на Регионален инспекторат по образованието – Русе.
2. Докладване напредъка по разработване на Общинските стратегии за развитие на
социалните услуги;
Докладват: представители на общините в Област Русе.
3. Информация относно етапа на разработване на Областната стратегия за развитие
на социалните услуги в Област Русе 2016 – 2020.
Докладват: членовете на сформираната работна група за разработване на
ОСРСУ.
4. Разни.
Докладват: членовете на ЗМО.
По т. 1 г-н Станчев даде думата на г-жа Петя Лазарова – старши експерт в
Регионален инспекторат по образование Русе (РИО Русе) за представяне на темата
„Интегрираното и включващо обучение, като услуги за ранно детско развитие и ключова
мярка за подкрепа на децата и семействата в риск”.
Г-жа Лазарова съобщи, че на територията на Област Русе интегрирано и
включващо обучение се осъществява в 16 целодневни детски градини, 31
общообразователни училища и в 1 ПГПГ – Атанас Буров.
За ресурсното осигуряване на интегрираното и включващо обучение са назначени
63 ресурсни учители, които работят с около 530 деца и ученици, нуждаещи се от тяхната
квалифицирана помощ.
Основните приоритети при планиране на дейността на РИО - Русе за развитие на
интегрираното и включващо обучение на деца и ученици със специални образователни
потребности в област Русе са насочени към:
- Ранна диагностика и работа с деца и родители за осъществяване на социална и
психологическа подкрепа;
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- Повишаване качеството на работа при предоставяне на услугите;
- Координиране на усилията на всички структури и организации за
усъвършенстване на системата за работа с деца и ученици със специални образователни
потребности;
- Позитивиране нагласите на приемащата среда и обществото към интегрираното
и приобщаващо обучение.
РИО - Русе осигурява методическа помощ, координация и контрол на екипите в
детските градини и на училищните екипи, които работят с деца със специални
образователни потребности. Извършва разяснителни дейности относно същността на
интегрираното и включващо обучение по време на срещи с ръководствата на детските
градини и училищата, при потърсена помощ и при извършване на тематични проверки.
Процесът по интегриране на децата и учениците със специални образователни
потребности бележи трайни положителни тенденции както по отношение на броя на
интегрираните деца и ученици, така и по отношение на броя на училищата и детските
градини, в които се възпитават и обучават деца и ученици със специални образователни
потребности. Увеличеният брой на ресурсните учители, които имат основна роля,
свързана с осъществяването на ефективно обучение, осигурява адекватна подкрепяща
среда за осъществяване на качествен обучителен процес.
Практически процесът по интегриране на децата/учениците със специални
образователни потребности в общообразователна среда е осъществен.
Необходими
са
допълнителни
усилия
за
реализирането
на
приобщаващото/включващото обучение на децата и учениците със специални
образователни потребности. Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до
образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на
включващо обучение, което ще осигури подходящи възможности на всяко дете/ученик да
развие своя потенциал в интелектуален и социален аспект.
Г-н Станчев благодари на г-жа Лазарова за представената информация и даде
думата на членовете за коментари и въпроси.
Думата взе г-жа Гинка Иванова – директор на областен ресурсен център за
подпомагане обучението и възпитанието на деца и ученици със специални
образователни потребности (СОП). Тя поясни, че изнесената информация от РИО Русе
очертава линиите, по които се осъществява интегрираното обучение, като в основата е
Ресурсният център, който и до днес осъществява практически целите на това интегрирано
обучение. Децата, обхванати в началото от Ресурсния център, са били 213, докато към
момента са 462. Дейността на Ресурсния център, осъществявана в училища и детски
градини, е основно съсредоточена в подпомагане образователния и възпитателния процес
и създаване на условия за обогатяване на подкрепящата среда. Тя уточни, че посоченото е
свършено в продължение на девет години, като макар в началото да е било трудно, в
последствие нещата са се променили в благоприятна посока благодарение на синхрона,
който има между отделните организации. Г-жа Иванова още информира, че постижения
има и в областта на професионалните гимназии, като подпомагане на деца със СОП има в
Професионална гимназия по промишлени технологии „Атанас Цонев Буров” – Русе, в
Национално училище по изкуствата „Проф. Веселин Стоянов”, ПГ по облекло „Недка
Иван Лазарова” - Русе, Професионална гимназия по електроника и електротехника
„Апостол Арнаудов” и Професионална гимназия по туризъм „Иван Павлов” – Русе. Някои
от децата със СОП, завършили изброените гимназии, продължават своето образование във
висши учебни заведения. Г-жа Иванова посочи, че интеграцията в Област Русе е на добро
ниво, като изрази надежда за откриване на нови възможности за децата със СОП. В
допълнение г-жа Иванова информира, че на 28 и 29 април ще участва в Конференция под
егидата на Министерството на образованието относно приобщаващото образование и
перспективите в рамките на която ще бъде коментирано бъдещето на центровете и ще се
докладва напредъка по преговорите.
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Г-н Станчев благодари за изказването на г-жа Иванова, след което премина към
следващата точка от дневния ред, а именно „Докладване напредъка по разработване на
Общинските стратегии за развитие на социалните услуги”. Думата имаше г-жа Миглена
Друмева – директор на ЦСРИ, ЦОП и ЗЖХУИ към Община Борово.
Г-жа Друмева информира, че Община Борово е разработила проект на общинска
стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020. Проектът е представен на
обсъждане на сесия на Обществен съвет. На 22.04 е представена на работещите в
социалните услуги и граждани. Накратко насоките за работа по стратегията са както
следва:
Приоритетно направление 1 – Развитие на услуги в общността за превенция на
социалното изключване и изолацията.
Обща цел 1. Предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и
изолация на индивиди и групи. Подкрепа за интегритета на семейства и общности чрез:
Специфична цел 1.1. Съхраняване на създадената мрежа от социални услуги за
уязвимите семейства и деца за предоставяне на добра грижа за децата, социална
интеграция на семейството и децата и индивидуално развитие;
Специфична цел 1.2. Създаване на нови социални услуги и увеличаване на
капацитета на съществуващите услуги, които развиват и подкрепят форми на
алтернативна семейна грижа;
Специфична цел 1.3. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на
социалните услуги за подкрепа на социалното включване на децата с увреждания;
Специфична цел 1.4. Разширяване на броя, капацитета и спектъра от дейности на
социалните услуги за подкрепа на включването и реализация на лицата с увреждания;
Специфична цел 1.5. Създаване на социални услуги за подкрепа на социалната
интеграция и реализация на младежи, маргинализирани лица, групи, безработни и хора
със зависимости;
Специфична цел 1.6. Разширяване на мрежата от социални услуги за осигуряване
на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.
Приоритетно направление 2: Подобряване качеството на резидентната грижа.
Обща цел 2. Подобряване на качеството на грижа във всички създадени
резидентни услуги:
Специфична цел 2.1. Съхраняване на капацитета и качеството на доставяните
услуги в социалните услуги от резидентен тип със среда близка до семейната за лицата,
които не могат да бъдат изведени в семейна среда. Подобряване качеството на
съществуващите услугите от резидентен тип;
Специфична цел 2.2. Подпомагане на социалната интеграция на младежите,
напускащи специализираната институция;
Специфична цел 2.3. Разкриване на социални услуги от резидентен тип със среда
близка до домашната за хора с увреждания и стари хора.
Системата от социални услуги в Община Борово има следния облик:
Услуги делегирани от държавата дейности:
- Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания
„Детелина” с капацитет 90 места;
- Център за обществена подкрепа в Борово - с капацитет 40 места;
- Преходно жилище „Патиланци” за деца от 14 до 18 г. – с капацитет 6 места;
- Дом за деца лишени от родителски грижи „Св. Иван Рилски” - с капацитет 10
места;
- Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост „Свети
Мина” – с капацитет 12 места;
- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост
„Света Екатерина” – с капацитет 12 места;
- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост „Бъдеще” – с капацитет 8
места.
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Услуги по проекти:
- Личен асистент;
- Домашен помощник – домашен санитар – до 31.03.2014 г.
Социални услуги на общинско финансиране:
- Домашен социален патронаж.
- Домашен помощник – домашен санитар – от 01.06.2014 г.
Целеви групи:
- деца и възрастни хора с увреждания;
- стари хора;
- деца, лишени от родителски грижи;
- деца с увреждания, лишени от родителски грижи;
- деца в риск и техните семейства;
- семейства на деца в риск;
- приемни семейства и осиновители;
- деца с поведенчески проблеми и техните семейства;
- деца в риск от отпадане от училище и техните семейства;
- семейства с проблеми от общността.
Услуги, делегирани от държавата дейности:
- ЦСРИ за лица с увреждания “Детелина” с капацитет 90 места;
- Център за обществена подкрепа - с капацитет 40 места;
- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – с капацитет 8 места.
- Преходно жилище „Патиланци” за деца от 14 до 18 г. – с капацитет 6 места;
- Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост „Свети
Мина” – с капацитет 12 места;
- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост
„Света Екатерина” – с капацитет 12 места.
Услуги, делегирани от държавата дейности, разкрити с компенсирани
промени:
- Дневен център за възрастни хора с увреждания;
- ЦНСТ за възрастни с психични разстройства или деменции;
- ЦНСТ за стари хора.
Изграждане на комплекси от социални услуги в град Борово и в село
Брестовица:
В състава на комплекса в град Борово да влязат: ЦСРИ за хора с увреждания
„Детелина”; Център за обществена подкрепа; Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост;
В състава на комплекса в село Брестовица да влязат: ЦНСТ „Св. Мина”, ЦНСТ „Св.
Екатерина”, Преходно жилище „Патиланци” и Дневен център за възрастни хора с
увреждания”.
Услуги по проекти или финансирани като делегирани държавни дейности:
- Личен асистент;
- Домашен помощник – домашен санитар;
- Социална трапезария.
- Преобразуване на услугата ПЖ в ЦНСТ за деца и младежи и след това в ЦНСТ за
възрастни с деменции;
Социални услуги на общинско финансиране:
- Домашен социален патронаж.
Услуги, разкрити по проекти:
- социално предприятие;
- спортно-възстановителен център за хора, настанени в СУ и граждани;
- социални услуги за здрави хора.
Към настоящия момент над 550 деца и лица от целевите групи ползват социалните
услуги в Община Борово. В социалните услуги работят над 140 работници.
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След представената информация от г-жа Друмева, г-н Станчев даде думата на гжа Валентина Шишманова – началник отдел ОКХД към община Бяла.
Г-жа Шишманова съобщи, че на територията на община Бяла функционира
специализирана институция за предоставяне на услуги – Дом за стари хора в с. Бистренци.
Услугата е с капацитет 35 места. В края на 2014 г. заетостта е 33 лица. От общия брой
настанени, 20 са в сектор за лежащо болни, 4 са лица с увреждания, освидетелствани от
ТЕЛК и НЕЛК. През 2014 г. в институцията са настанени 17 лица, а чакащи за настаняване
са 2 лица. Стари хора, които ползват услуги в специализирани институции, са 29 към
31.12.2014 г. Ще бъдат разкрити две нови услуги – Център за настаняване от семеен тип и
Център за социална рехабилитация и интеграция по Проект „Социални услуги и грижа за
лицата на Бяла”, като предоставянето на услугата ще започне от 01.06 до 31.12.2015 г.
Продължава предоставяне на услугата „Личен асистент”, като към настоящия момент се
възползват от нея 63 потребители, 61 лични асистенти към Домашен социален патронаж „Домашен санитар” и „Социален асистент” до 06.10.2015 г.
Голяма част от информацията, свързана с разработване на общинската стратегия е
подготвена и следва да бъде оформена.
Г-н Станчев благодари за информацията и даде думата на г-жа Сашка
Димитрова – главен специалист „Социални дейности и здравеопазване” към
Община Две могили.
Г-жа Димитрова докладва, че в Община Две могили функционират следните
услуги:
- Център за обществена подкрепа – 40 места;
- Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост –
15 места;
- Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – 10 места;
Нова услуга, която ще бъде заложена в следващата стратегия, ще бъде „Център за
социална рехабилитация и интеграция” за възрастни хора и деца с физически увреждания,
по проекти „Личен асистент”, „Домашен помощник” и „Обществено хранене”.
Г-н Станчев даде думата на г-жа Теодора Кралева – главен експерт в отдел
„Социални дейности”, Дирекция ЗСД към Община Русе.
Г-жа Кралева информира, че общинска администрация Русе в момента събира
данни, необходими за извършването на анализ, на база на който ще се планира
разкриването на нови услуги и трансформирането на съществуващите. Направен е анализ
и са изведени потребности от разкриването на нови социални услуги през 2016 г., които
ще бъдат предложени за включване в областната стратегия за развитие на социалните
услуги за новия планов период. Внесен е в Общински съвет Русе годишния план за
развитие на социалните услуги за планов период 2015 г. и прогноза за 2016 г. в
изпълнение на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе,
който ще бъде разгледан и приет на сесия на общински съвет. Общинското планиране е с
цел да се очертаят насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която да отговаря
на нуждите на рисковите групи и която да е ефективна в своето действие от управленска и
икономическа гледна точка. Цели се разкриване на алтернативни социални услуги за двата
дома, които следва да бъдат закрити за деца, разкриване на общински център за временно
настаняване. Към момента на територията на Община Русе действат 16 услуги за деца и
младежи, 13 услуги в общността за възрастни и 5 услуги, които се предоставят по проекти.
Специализираните институции за възрастни хора са три – Дом за стари хора „Възраждане”
с капацитет 234 места, Дом за възрастни с деменция „Приста” с капацитет 120 места и
Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие” с капацитет 82 места.
Услугите в общността, финансирани от общинския бюджет, са Домашен социален
патронаж, Социална трапезария и „Звено за услуги в домашна среда”, където се
предоставят „Домашен помощник” и „Социален асистент”.
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Г-н Станчев благодари на г-жа Кралева за изнесената информация и даде думата
на г-жа Десислава Атанасова – главен специалист „Детско и училищно
здравеопазване” към Община Ценово.
Г-жа Атанасова отбеляза все по-голямата нужда от разкриване на Център за
настаняване от семеен тип за стари хора. Това се предполага, че е проблем на всички
малки общини, поради застаряващото население в тях. Друга нужда, която се очертава е за
увеличаване капацитета на Центъра за обществена подкрепа. Въпреки малкия брой
ученици и деца, оказва се, че голяма част от тях имат поведенчески и др. проблеми.
Община Ценово участва във всички проекти, по които са отворени процедурите.
Г-н Станчев даде думата на г-жа Пенка Попова – началник на отдел
„Административен контрол и регионално развитие” в Областна администрация
Русе.
Г-жа Попова благодари на участниците, като подчерта, че моментът е много
важен, тъй като се слага началото на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги 2016-2020 г. Тя акцентира на факта, че сега Стратегията ще съвпадне с
планирането на общинските стратегии, което е предпоставка за още по-ефективно
прилагане на комплексните мерки за подобряване на качеството на живот на хората в
Област Русе. Тя информира присъстващите за предприетите действия до момента, в това
число състава на сформираната работна група за разработване на Стратегията, провелите
се работни срещи между представители на Регионална дирекция социално подпомагане
Русе и Областна администрация Русе, както и за разработената Матрица за акумулиране
на изходни данни, необходими за разработването на Стратегията. Тя даде думата на г-жа
Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция социално подпомагане Русе
за повече информация по отношение на постъпилата до момента информация по
Матрицата.
Г-жа Георгиева докладва, че постъпилата информация не е пълна и не от всички е
получена. Тя информира, че на проведената на 21.04.2015 г. работна среща между
представители на Регионална дирекция социално подпомагане Русе и Областна
администрация Русе, е взето решение за удължаване срока за подаване на информация по
матрицата до 22.05.2015 г. В рамките на срока тези, които са изпратили нужната
информация ще могат да правят допълнения и изменения. В допълнение на това тя
предложи следния Индикативен план-график за разработване на ОСРСУ в Област
Русе 2016 -2020 г.:
I. Подаване на необходимата за разработването на ОСРСУ информация
съгласно одобрената Матрицата, както и на допълнения, при възникнали такива;

II.
ОСРСУ;

Срок: най-късно до 22 май 2015 г. (петък)
Отговорник: всички ангажирани в този
дългосрочен процес на планиране страни
Провеждане на заседание на Звеното за мониторинг и оценка на

Срок: 04 юни 2015 г., 10:00 ч., Зала 1 на ОА – Русе
Отговорник: ОА – Русе, членовете на ЗМО
III. Текстово разработване на ОСРСУ в Област Русе 2016-2020 г.;
Срок: м. юли и м. август 2015 г.
Отговорник: РДСП – Русе и ОА – Русе
IV. Изпращане на проект на ОСРСУ 2016-2020 до общините за преглед и,
при необходимост, внасяне на предложения за изменения и/или допълнения на
информацията;
Срок: до 10 септември 2015 г.
Отговорник: РДСП – Русе и ОА – Русе
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V. Подаване от общините на предложения за изменения и/или допълнения
на информацията, заложена в изпратения им проект на ОСРСУ 2016-2020;
Срок: до 17 септември 2015 г.
Отговорник: общините в Област Русе
VI. Заседание на Звеното за мониторинг и оценка на ОСРСУ, в рамките на
което да се съгласува окончателния проект на ОСРСУ 2016-2020;
Срок: 24 септември 2015 г.
Отговорник: ОА – Русе и членовете на ЗМО
VII. Включване на съгласувания на 24.09.2015 г. проект на ОСРСУ 20162020 в дневния ред на заседанието на Областния съвет за развитие с оглед
разглеждане и приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
в Област Русе за планов период 2016-2020.
Срок: м. октомври 2015 г.
Отговорник: ОА – Русе
Г-жа Георгиева акцентира на вниманието на присъстващите някои моменти от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, а именно: частта за
социалните услуги, където е разписано по какъв начин трябва да се организира, планира и
изготвя Областната стратегия за развитие на социалните услуги за този пет годишен
период. Съгласно чл. 36а, ал. 1 Областният управител организира разработването на
стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на
потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта. Тази
точка вече е изпълнена, както и ал. 2. Третата алинея гласи, че анализът се разработва от
съответните общини с участието на дирекциите „Социално подпомагане” и обществените
съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и се приема от общинския съвет по
предложение на кмета на общината. На този анализ се стъпва и се изработва Стратегията.
В ал. 4 от Правилника е описано, че Стратегията обхваща 5-годишен период и какво
трябва да включва - видове социални услуги, качество на социалните услуги, целеви
групи, възможност на общините за финансиране на социални услуги, капацитет за
предоставяне на социални услуги, взаимодействие с други услуги в областта на
образованието, здравеопазването, пазара на труда и други, достъпност и устойчивост на
социалните услуги, участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги
и самите потребители в развитието на социалните услуги и други важни за развитието на
социалните услуги фактори. Въз основа на изготвената областната стратегия, кметът на
съответната община организира разработването на стратегия за развитие на социалните
услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет. В тази връзка г-жа
Георгиева уточни, че е необходимо да се реши как ще се процедира с общинските
стратегии. Тя предложи общинските и областната стратегии да се изготвят паралелно или
след съгласуване на областната, да се изготви общинската. Тя информира, че съгласно
предложения план-график се очаква през м. октомври ще се приеме Областната стратегия
за развитие на социалните услуги в Област Русе.
Предвид изложеното г-жа Попова поясни, че ако се работи паралелно, в
областната стратегия ще се впишат желанията на общините.
Г-жа Георгиева предложи на представителите на общините до 22.05.2015 г. да
бъдат готови и да се изпратят в Областна администрация Русе анализите, дори ако още не
са гласувани на Общински съвет. След тяхното приемане, ще бъдат предоставени
официално. Тя допълни, че предоставените доклади на днешното заседание,
представляват всъщност този анализ, който е необходимо да бъде оформен.
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След дискусия г-жа Попова предложи за гласуване следните решения, които се
приеха с единодушие, а именно:
1. Членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе приемат представената от Регионален
инспекторат по образованието Русе информация, касаеща интегрираното и
включващо обучение, като услуги за ранно детско развитие и ключова мярка за
подкрепа на децата и семействата в риск. Същата следва да се публикува на ел.
страница на Областна администрация – Русе с цел популяризиране на
възможностите за социална подкрепа.
Срок: до 3 работни дни след одобрение на
Протокола от настоящата среща.
Отговорник: Областна администрация – Русе.
2. Членовете на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе приемат предложения индикативен
план-график за разработване на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Русе 2016-2020 г. (Виж: Приложение №1 към Протокол №2/23.04.2015
г. от заседание на ЗМО на ОСРСУ в Област Русе)
Срок: съгласно заложените в плана-график
дати за изпълнение на поставените задачи.
Отговорник: членовете на ЗМО.
С това дневният ред се изчерпа и заседанието беше закрито.
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