ОДОБРИЛ: /П/
СТЕФКО БУРДЖИЕВ
Областен управител
на Област Русе

ПРОТОКОЛ № 1
от заседание на Областна комисия „Човешки ресурси, заетост и социално
подпомагане” Зала 1 на Областна администрация Русе, 13.03.2013 г., от 10:00 ч
Г-н Веско Маринов – заместник областен управител на Област Русе, откри
заседанието, на което присъстваха 35 от 43 членове на комисията. Отсъстваха
представители на:
1. Община Борово;
2. КТ „Подкрепа“ – Бяла;
3. Регионална занаятчийска камара – Русе;
4. Дирекция „Бюро по труда” – Бяла;
5. Детско-юношески център за психично здраве – Русе;
6. Фондация „Приятелска подкрепа” – Русе;
7. ОП „Развитие на човешките ресурси” – Русе;
8. Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България – Русе.
Г-н Маринов предложи, а присъстващите единодушно одобриха следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Информация за брой и обхват на лицата, подлежащи на социално подпомагане.
Докладва: Представител на Регионална дирекция за социално подпомагане
2. Отчет на дейностите на отделите за закрила на детето по изпълнение на
Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“.
Докладват: представители на отделите за закрила на детето в област Русе
3. Прилагане на Инструкция № Iз-2673 от 10.11.2010 г. за реда за осъществяване на
взаимодействието между органите на Министерството на вътрешните работи и
Министерството на труда и социалната политика при защита от домашно насилие.
Докладват: представители на Регионална дирекция за социално подпомагане и
Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи
4. Разни.
Докладват: Членовете на комисията
По първа точка председателят даде думата на г-жа Татяна Дончева – директор на
Регионална дирекция за социално подпомагане, която да представи обобщена информация
за броя и обхвата на лицата и семействата в област Русе, подлежащи на социално
подпомагане. Тя отчете, че като цяло в сравнение с предходните две години по Закона за
социално подпомагане има намаляване на случаите на подпомагани лица.
Г-н Маринов даде думата за коментари и мнения по изнесената информация.
Г-жа Галина Ханджиева – директор на Териториално статистическо бюро зададе
въпроса поставя ли се равенство между броя на лицата, получаващи социални помощи и
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броя на случаите. Г-жа Дончева отговори, че броят на случаите са всички единици, които
са обект на подпомагане.
По втора точка от дневния ред г-н Маринов даде думата на представителите на
четирите дирекции за социално подпомагане в област Русе, които да представят
информация за изпълнението на дейностите от Националната стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в България“ на регионално ниво.
Последователно дадоха информация представители на Дирекция за социално
подпомагане Русе, Дирекция за социално подпомагане Бяла, Дирекция за социално
подпомагане Две могили, Дирекция за социално подпомагане Ветово, които констатираха
добра и ползотворна работа по посока деинституционализацията на регионално ниво.
Г-н Маринов предложи с цел да се направи по-задълбочен анализ и цялостна
оценка на ефекта от дейностите по изпълнение на стратегията проект на следното
решение:
Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално подпомагане“ възлага
на Регионалния екип по деинституционализация на следващото заседание да представи
информация за реализиране дейностите, заложени в плана за изпълнение на Националната
стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в България“ от страна на
общините и неправителствените организации, към 30.06.2013 г.
Отговорник: Татяна Дончева – председател на Регионалния екип по
деинституционализация
Срок: следващо заседание на комисията
Предложението беше прието единодушно от присъстващите.
Г-н Маринов даде думата по трета точка от дневния ред на г-жа Татяна Дончева –
директор на Регионална дирекция за социално подпомагане. Тя представи инструкция за
защита от домашно насилие, изпълнявана съвместно с органите на Министерство на
вътрешните работи. Старши инспектор Георги Георгиев представител на ОДМВР изнесе
презентация по темата.
Г-жа Деана Димова – представител на сдружение „Център Динамика” сподели
информация от случаи на домашно насилие и взаимодействието на ангажираните
институции.
Г-жа Галина Бисет – представител на сдружение „Еквилибриум” допълни с
информация по темата и подкрепи идеята за създаването на кризисен център. По този
повод г-жа Ханджиева изрази мнение, че е необходимо извършване на анализ за
причините, предизвикали агресия и домашно насилие. В отговор г-жа Димова информира,
че има доклад с анализ, който показва, че основните отключващи моменти са финансови
проблеми и употреба на алкохол.
След представената информация г-н Маринов предложи на членовете на комисията
следния проект на решение:
Социалната услуга „Кризисен център за лица и деца, жертви на насилие и трафик“,
предоставяща подслон, кризисна интервенция, психологическа подкрепа, юридическо и
социално консултиране и информиране, с капацитет до 6 места и престой от 1 до 6 месеца,
да бъде планирана за разкриване на територията на област Русе чрез включване в
актуализирания документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област
Русе 2013-2015 г., като държавно делегирана дейност.
Отговорник: Татяна Дончева – директор на Регионалната дирекция за социално
подпомагане
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Срок: 06.04.2013 г.
Г-н Маринов даде възможност да бъдат направени предложения за допълнение или
изменение на решението. Г-жа Димова направи предложение за разкриване на Център за
социална рехабилитация (ЦСРИ) и интеграция за жертви на домашно насилие. Тя се
обоснова с факта, че заповедта за незабавна защита на пострадалите се издава бързо и
няма необходимост от услуга „Кризисен център“. В ЦСРИ ще се предоставят услуги за
преодоляване на последиците от изживяното и консултации. Г-жа Дончева обясни, че
съгласно методиката ЦСРИ не е профилиран за определени целеви групи, а на
територията на област Русе функционират няколко ЦСРИ.
След направените допълнения и предложения, изложените тези и становища г-н
Маринов призова участниците към гласуване на двете предложения. Присъстващите
приеха с 3-ма въздържали се предложението за разкриване на Кризисен център.
Г-н Маринов предложи за гласуване предложението на г-жа Димова за разкриване
на ЦСРИ. „За” гласуваха 8, „Въздържали се“ – 27, с което второто предложение беше
отхвърлено.
След гласуването г-н Маринов премина към т. 4 – Разни. С това дневния ред беше
изчерпан и заседанието на Областната комисия „Човешки ресурси, заетост и социално
подпомагане” приключи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ВЕСКО МАРИНОВ /П/
Заместник областен управител
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