ОДОБРИЛ: /П/
ЕМИЛ КИРИЛОВ
Заместник областен управител
За областен управител на област Русе
(съгл. Заповед № 2-95-00-252/12.04.2017 г.)

ПРОТОКОЛ № 1/20.04.2017 г.
от неприсъствено приемане на решения от членовете на Звеното за мониторинг и
оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Русе
2016-2020 г. (ЗМО)
Във връзка с получени в Областна администрация Русе писма от г-н Пламен
Стоилов – кмет на Община Русе (наш вх. № 48-00-1/13.03.2017 г.) и г-жа Кристина
Георгиева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Русе (наш вх.
№ 48-00-1/28.03.2017 г.), съдържащи предложения за промени на социални услуги в
Община Русе, Община Ценово и Община Борово и на основание чл. 15 от Вътрешните
правила за работа на ЗМО, беше стартирана процедура за неприсъствено приемане на
решения. До всички членове на ЗМО беше изпратено писмо изх. № 48-00-1/31.03.2017
г., съдържащо проект на решения. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Вътрешните правила за
работа на ЗМО решението е прието, ако е подкрепено от две трети от членовете.
В поставения в писмото срок до 10.04.2017 г. постъпиха 6 бр. положителни
писмени становища изразяващи подкрепа. С писма вх. № 48-00-1/07.04.2017 г. на г-н
Пламен Стоилов – кмет на Община Русе и вх. № 48-00-1/11.04.2017 г. на г-жа Кристина
Георгиева – директор на Регионална дирекция за социално подпомагане Русе постъпи
информация относно промени в предложението на Община Русе, внесени в Областна
администрация Русе с писмо вх. № 48-00-1/28.03.2017 г., които предстои да бъдат
внесени за ново разглеждане от ЗМО.
След обработване на получените писмени становища и предвид чл. 15, ал. 3 от
Вътрешните правила, съгласно който при отсъствие на писмено становище в посочения
срок, предложението се счита за прието, ЗМО приема следните
РЕШЕНИЯ:
1. Звеното за мониторинг и оценка приема предложената от Община Ценово
промяна на социална услуга – държавно делегирана дейност, както следва: „Дневен
център за възрастни хора с увреждания“ се променя в „Дневен център за пълнолетни
лица с увреждания“.
2. Звеното за мониторинг и оценка приема предложените от Община Борово
промени на социални услуги – държавно делегирани дейности, както следва:
3.1 Защитено жилище за хора с умствена изостаналост се променя в „Защитено
жилище за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 8 места;
3.2 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена
изостаналост се променя в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
умствена изостаналост“ с капацитет 12 места;
3.3 Дневен център за възрастни хора с увреждания се променя в „Дневен център
за пълнолетни лица с увреждания“ с капацитет 10 места;
3.4 Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция се
променя в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ с
капацитет 6 места;
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3.5 Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена
изостаналост се променя в „Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с
умствена изостаналост“ с капацитет 12 места.
Писмо изх. № 48-00-1/31.03.2017 г. е неразделна част от настоящия Протокол №
1/20.04.2017 г.
/П/
РОСЕН МИЛАНОВ
Заместник областен управител и
Председател на Звеното за мониторинг и оценка

2

