ОДОБРЯВАМ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на Област Русе
ПРОТОКОЛ
№ 2/03.06.2014 г.
от заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе
Днес, 03.06.2014 г. от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация – Русе, се
проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Русе (Звеното/ЗМО). Присъстваха 25 от 32
поканени членове да участват.
Отсъстваха представители от общините Бяла и Ветово, ДСП Бяла, Териториално
статистическо бюро – Русе, Русенски университет „Ангел Кънчев” и Областен
обществен съвет за социално включване на хората с увреждания.
Налице беше необходимият кворум за провеждане на заседанието.
Г-жа Айлян Карамехмедова – заместник областен управител и председател
на Звеното откри заседанието и предложи следния дневен ред, който се прие
единодушно след гласуване:
1. Обсъждане на проекта на Актуализиран оперативен план по общини с
времеви график за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги в Област Русе 2013-2015 г.
Докладват: Членовете на ЗМО.
2. Разни.
Докладват: Членовете на ЗМО.
Г-жа Карамехмедова припомни, че предвид взето решение с Протокол №
1/25.02.2014 г. от заседание на Звеното, проектът на Актуализиран оперативен план по
общини бе изпратен за съгласуване от общините и други ангажирани в изпълнението
му страни. Последни при съгласувателната процедура бяха Регионална дирекция
„Социално подпомагане” – Русе. С тяхно писмо информираха Областна администрация
- Русе, че маркирани в червено текстове по графика, следва да бъдат подложени на
обсъждане на настоящето заседание.
С оглед на горното, по т. 1 г-жа Карамехмедова даде думата на г-жа Камелия
Кожухарова – главен експерт „Социална закрила” на Регионална дирекция
„Социално подпомагане“ – Русе (РДСП – Русе) да представи дискусионните
елементи по проекта на Актуализиран оперативен план.
Г-жа Кожухарова предложи на заседанието да се изясни доколко ще работи
планът до края на периода, по повод на това, че е началото на м. юни 2014 г., а за някои
от маркираните предложения все още няма предприети действия. Тя започна с
обсъждане на предложението на Община Борово, свързано с Общинските програми за
изграждане на социални жилища, предвидени да се финансират по оперативни
програми.
Г-жа Мариана Минева – директор на дирекция „Специализирана
администрация”, уточни, че се очаква отварянето на съответните оперативни
програми, по които може да се кандидатства. Това касае един бъдещ период. Обмисля
се вариант за изграждане на жилище, което ще може да поеме момичета и момчета,
които след време да могат да излязат и да водят самостоятелен живот. Изпълнението се
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предполага да стартира най-рано 2015 г., ако има възможност. При положение, че не се
случи тогава, ще остане отворен въпрос за в бъдеще.
При тези обстоятелства, г-жа Кожухарова предложи да се отбележи в графика
времево изпълнение едва от 2015 г., като по-реалистичен период за реализиране на
дейността. Следващ момент от плана на Община Борово представляват заложените два
Центъра за настаняване от семеен тип – предоставяне на услуги.
Г-жа Минева отбеляза, че ЦНСТ 1 е откритото през 2014 г., а ЦНСТ 2 се
планира да бъде за младежи или възрастни на мястото на ДДЛРГ през 2015 г.
С това въпросите към Община Борово се изчерпаха и се премина към
следващите общини по оперативния план. Поради отсъствието на представители на
общините Бяла и Ветово, дискусионни елементи от заложените от тях дейности не
успяха да бъдат разисквани.
Г-жа Кожухарова се обърна към представителя на Община Иваново с въпроси
по отношение на първите две услуги в плана на общината – Център за обществена
подкрепа – подготовка за изграждане и разкриване и Дневен център за стари хора в с.
Мечка.
Г-н Валентин Дочев – главен експерт „Хуманитарни дейности” в Община
Иваново, поясни, че намеренията за 2015 г. са да бъде привлечен финансов ресурс за
осигуряването на ремонтни дейности и привеждането на сградите в готовност за
предоставяне на съответните социални услуги, имайки предвид, че базата е осигурена.
Следващ маркиран елемент по актуализирания документ касае Община Ценово,
и по – конкретно Дневен център за възрастни хора с увреждания. Полето е маркирано
преди да бъде изготвено предложение, което вече е факт. Уточненията по тази точка ще
бъдат възможни едва в края на януари 2015 г., когато изтече финансирането. Предвид
това, г-жа Кожухарова се обърна към представителя на Община Ценово единствено по
отношение на заложения Малък дом от семеен тип за стари хора - резидентна грижа подготовка за изграждане и разкриване.
В отговор г-жа Десислава Атанасова – главен специалист „Детско и
училищно здравеопазване” в Община Ценово, допълни, че тази услуга е заложена
още през 2010 г. Помещения има достатъчно, но са необходими средства за ремонт,
поради което самите действия по изграждане на дома ще бъдат предприети през 2015 г.
Тя уточни още, че засега планирането е на идейно ниво, предстои да бъде избистрено
допълнително.
На последно място, г-жа Кожухарова се обърна към представителя на Община
Русе с уточняващи въпроси по някои планирани услуги.
Г-жа Вяра Георгиева – началник отдел „Социални дейности” в Община
Русе взе думата като допълни, че през 2014 г. стартира процедура по закриване на дом
„Надежда” и след стартирането на услугите в трите Центъра за настаняване на деца и
младежи по проект „Да не изоставим нито едно дете” се е установила острата нужда от
изграждането на нов Дневен център за младежи с увреждания. С това предложение гжа Георгиева поиска да бъде допълнен времевия график за изпълнение на ОСРСУ за
Община Русе. На следващо място, обърна внимание на необходимостта от отразяване
във времевия график на увеличения от 8 на 10 потребители капацитет на Центъра за
настаняване от семеен тип за деца с психични увреждания, за което има решение на
Общински съвет Русе. Останалите предложения са отразени във времевия график. По
отношение на маркираните две социални жилища, има възможност по проект за
техническа помощ на Община Русе да бъде разработено проектно предложение за
изграждане на такива, както и за изграждане на дневен център за стари хора. За да
могат да се възползват от програми през новия програмен период, залагат в
оперативния план съответните социални услуги. Идеята на социалните жилища е да са
предназначени за лица от две целеви групи – за деца, които напускат специализирана
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институция и за такива, които не отговорят на условията за ползване на социални
услуги и за ползване на жилищно настаняване.
Г-жа Кристина Георгиева – директор на Регионална дирекция „Социално
подпомагане” – Русе, взе думата като допълни, че вече има заповед за разкриване на
дневен център за деца и младежи с ментални увреждания в гр. Сливо поле, което ги
поставя пред предизвикателството да продължат напред с процедура по възлагане на
услугата на външен доставчик. От Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Русе са на разположение, за да съдействат при възникнала необходимост, тъй като има
заложени срокове, които следва да бъдат спазени.
По отношение на казаното, г-жа Йорданка Тонева – директор на ЦСРИ
„Здравец”, Ряхово, взе думата като уточни, че процедурата вече е подготвена,
уточняват се сроковете за провеждане на конкурса. От 7 май 2014 г. е стартирало
предоставянето на социална услуга „Социален асистент” по проект „Надежда за
достоен живот”. Социалната услуга ще се предоставя до края на 2013 г., като от община
Сливо поле имат намерение отново да кандидатстват и да продължат дейността през
следващата година. Потребителите са 24, няма възможност за повече, тъй като се
предоставят почасови услуги на самотни възрастни хора.
Г-жа Кристина Георгиева информира, че в гр. Ветово и с. Ценово предстои
откриване на два Центъра за обществена подкрепа. Разглеждани са на дневен ред в
процедурата за компенсация в Агенцията за социално подпомагане, което означава, че
съответните общини трябва да са в готовност за стартиране при получаване на
заповедите. С това г-жа Георгиева запозна присъстващите с предстоящите
мероприятия. Закриват се дом „Надежда” и дом „Калина” в с. Стърмен. Отправи
благодарности към Община Борово за подкрепата и помощта, която оказват в този
процес. През следващата година предстои закриване на дома в с. Брестовица и на дома
в Басарбовски, където са настанени много повече деца и процесът изисква повече
внимание, за да се осигури място за живот на всяко едно дете. Отправи молба към
общините Борово и Русе за участието им в проекти, от които могат да се намери
финансиране за ремонт, оборудване на сгради и помещения, които след това да
преминат като делегирана дейност и ЦНСТ, за да се поемат децата и по-плавно да се
закрият домовете.
Г-жа Карамехмедова поздрави общините Русе и Борово за усилията, които
полагат и за обстоятелството, че са разкрити най-много социални услуги при тях.
Заместник областният управител се обърна към останалите представители на общини с
призив да се включат активно в разкриването на социални услуги, защото бъдещето се
крие в това и обществото има нужда от такива. На последно място, изрази своето
съжаление, поради липсата на представители на Община Бяла и Община Ветово, за да
вземат отношение по повод на това какво се случва на територията им, дали планират
разкриването на нови социални услуги, предвид, че дом „Калина” се закрива, както и
във връзка със ситуацията около Защитеното жилище в гр. Бяла.
С това дневният ред на заседанието се изчерпа и заседанието беше закрито.
След проведената дискусия се оформиха следното решение:
1. Да се изпрати на членовете на Звеното съгласуваният и единодушно
приет Актуализиран оперативен план по общини с времеви график за изпълнение
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в Област Русе 20132015 г. за сведение и изпълнение.
Срок: 10.06.2014 г.
Отговорник: Областна
администрация - Русе
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