ОДОБРИЛ: /П/
СИМЕОН ИВАНОВ
Областен управител на Област Русе
ПРОТОКОЛ
от проведена работна среща на 25.08.2014 г., каб. 403 б на Областна
администрация – Русе, относно организационно-техническа подготовка за
провеждане на Дни на отворените врати на доставчиците на социални услуги в
Област Русе
Днес, 25.08.2014 г. от 14.00 ч. в каб. 403 б на Областна администрация - Русе се
проведе работна среща с цел обсъждане оперативния график за мониторинг на
социалните услуги, държавно делегирана дейност, през месеците септември и
октомври 2014 г.
На работната срещата присъстваха:
1. Г-жа Айляна Карамехмедова – заместник областен управител на Област Русе;
2. Г-жа Пенка Попова – началник отдел „Административен контрол и регионално
развитие” (АКРР) към ДАКРРДС на Областна администрация – Русе;
3. Г-жа Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално
подпомагане” – Русе;
4. Д-р Милена Христова Стоева - началник на отдел „Организация и контрол на
медицинските дейности и картотека на медицинските експертизи“ в Регионална
здравна инспекция – Русе;
5. Д-р Атанас Атанасов – началник на отдел „Здравеопазване на животните” към
Областна дирекция по безопасност на храните – Русе;
6. Г-жа Мариела Личева - директор на дирекция „Здравни и социални дейности”
към Община Русе;
7. Г-жа Искра Иванова – представител на Община Русе.
Г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областен управител на Област
Русе, откри работната среща, като припомни на присъстващите предложението на
Сдружение „Регионална достъпност“ за реализиране на Дни на отворените врати на
доставчиците на социални услуги в Област Русе. Тя уточни, че преди повече от година
е имало подобна инициатива, по времето на която, работната група е посетила
институциите, предлагащи социални услуги. Г-жа Карамехмедова подчерта, че това е
едно много подходящо продължение, което ще спомогне за изготвяне на реалистична
оценка за нивото на предлаганите услуги и удовлетвореността на потребителите.
Г-жа Пенка Попова - началник отдел „Административен контрол и
регионално развитие” към ДАКРРДС на Областна администрация – Русе,
благодари на г-жа Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция
„Социално подпомагане” – Русе за предоставената информация относно социалните
услуги на територията на Област Русе, както и за направеното предложение,
посещенията да се съобразят с местоположението на институциите, предлагащи
услугите.
Г-жа Георгиева обясни, че всички процеси на тези услуги минават през
дирекция „Социално подпомагане“. Тя уточни, че има постоянно присъствие в работата
на тези институции.

Д-р Милена Христова Стоева - началник на отдел „Организация и контрол
на медицинските дейности и картотека на медицинските експертизи“ в
Регионална здравна инспекция – Русе, поиска пояснение дали това е комплексна
проверка на тези услуги с представители на различни институции.
Г-жа Георгиева сподели, че е по скоро преглед, който ще е от полза за
написване на новата областна стратегия. На този етап се работи по действащата, която
е до 2015 г. Този документ отнема много време за написване и ще е добре експертите да
са запознати, за да дават предложения при изготвяне на новата стратегия.
Г-жа Карамехмедова допълни, че работната група ще е компетентна да
отговори при необходимост на възникналите въпроси, както и да събере мнения от
потребителите на услугите.
Д-р Стоева предложи да се определи координатор от Областна администрация –
Русе, който да отговаря за организационно-техническа подготовка. При необходимост,
да дава информация за датите, часовете и мястото за тръгване през дните определени за
преглед на социалните услуги.
Г-жа Попова сподели, че на този етап няма уреден транспорт и, че се търси
решение, като координатор посочи г-жа Вероника Георгиева – младши експерт в отдел
АКРР към ДАКРРДС на Областна администрация Русе.
Г-жа Мариела Личева – директор на дирекция „Здравни и социални
дейности” към Община Русе пое ангажимент да осигури транспорта на територията
на града.
Г-жа Георгиева допълни, че Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Русе ще има възможност да осигури транспорт за областта.
Присъстващите представители на поканените институции, разгледаха
предварително предложения график и след обсъждане го актуализираха.
След проведената дискусия се оформиха следните решения:
1. Да се актуализира и допълни оперативния график за мониторинг на
социалните услуги, държавно делегирана дейност, през месеците септември и
октомври 2014 г.
Срок: 29.08.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
2. Да се изпрати оперативният график на представителите на институциите,
които ще извършват прегледа на предлаганите социални услуги.
Срок: 29.08.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе
3. Да се изпратят писма до кметовете на общините, които от своя страна да
запознаят управителите на социалните услугите с графика на посещенията.
Срок: 29.08.2014 г.
Отговорник: Областна администрация Русе

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВА: /П/
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА
Заместник областен управител и председател на ЗМО

