Вх № РР-07-3
10.02.2014 г.
ПРОТОКОЛ
от
Заседание на Разширен екип на Звено за мониторинг и оценка на
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич
(2011-2015г.)

Днес 10.02.2014г. в Областна администрация Добрич, в зала
„Пресцентър” се проведе заседание на Разширения екип на Звено за
мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните
услуги (2011-2015г.) в изпълнение на Заповед РД-11-10-100/15.04.2011г. на
Областния управител на Област Добрич.
На заседанието присъстваха: присъствен лист
Срещата се откри от г-н Исмет Абил – заместник областен управител на
област Добрич. След преброяването на членовете на Разширения екип се
установи, че е налице кворум и може да се пристъпи към работа. Г-н Абил
приветства присъстващите, след което като ги запозна с предварително
представения на вниманието им проект за дневен ред, както следва:
1. Кратко представяне на постигнатите резултати в развитието на
социалните услуги през 2013 г., в сравнение с плана за изпълнение на
стратегията. Готовност за разкриване на нови социални услуги.
(докладват: представители на осемте общински администрация)
2. Представяне на кратка информация, относно работата на Основния
екип на ЗМО през 2013 г., междинен доклад за извършения мониторинг на
социалните услуги, реализиращи се на територията на областта.
(Докладват: членове на Основния екип на ЗМО)

3. Други.
Членовете на Разширения екип единодушно гласуваха „за” така
представения дневен ред.
Г-н Абил информира, че неотложен служебен ангажимент налага
отсъствието му от днешната среща и като предостави ръководенето на
заседанието на г-н Красимир Масурски – заместник-председател на Основния
екип на Звено за мониторинг и оценка, напусна залата.
Г-н Масурски помоли присъстващите членове на Разширения екип да
представят себе и институцията, която представляват. Установи се, че на
заседанието не присъстват представители на община Шабла и община Тервел.
С оглед важността на срещата г-н Масурски предложи да се направи запитване
до двете общински администрации за причините, налагащи отсъствието на
техни представители.
Г-н Масурски предложи да се пристъпи към обсъждане по Точка 1 от
дневния ред, като даде думата на г-жа Галя Иванова – представител на община
Каварна.
Г-жа Иванова направи кратко изложения на представения в Областна
администрация Добрич доклад за развитието на социалните услуги на
територията на община Каварна през периода 2011-2013 г. Информира, че през
2014 г. е планирано разкриване на Център за обществена подкрепа с мобилна
услуга (ЦОП), Център за социална и рехабилитация и интеграция (ЦСРИ),
изграждането на Защитено жилище, както и Общностен център за деца и
семейства.
Г-н Масурски запита дали планираните услуги са заложени в общинския
бюджет за настоящата 2014 г., който следва да се гласува от Общински съвет
Каварна.
Г-жа Иванова заяви, че изграждането на Защитено жилище е предвидено
в бюджета. Общностния център се изгражда по проект със собствено
финансиране. ЦСРИ и ЦОП не са предвидени в общинския бюджет. Същия
обаче може да се промени по всяко време на годината при спазване на
съответната процедура.
Г-н Масурски информира, че Регионална дирекция за социално
подпомагане гр. Добрич е получила указания, според които държавно
делегирани могат да стават само дейности, заложени изначално в общинския
бюджет. Във връзка с това посочи и липсата на информираност за държавната
политика на местно ниво.
От 2015 г. започва и деинституционализирането на институции,
обслужващи възрастни хора, включително и домове за стари хора. Г-н
Масурски помоли г-жа Иванова да сведе тази информация до ръководството на
община Каварна, за да не се отделят излишни ресурси в развитието на
социални услуги в тази област.
Г-н Масурски напомни, че при изграждането на ЦОП следва да се спазят
някои изисквания с оглед специфичната дейност на този тип социална услуга.
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Предложи в тази насока община Каварна да потърси съдействието на Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Каварна.
Г-н Масурски даде думата на г-жа Галина Неделчева, представител на
община Балчик. Г-жа Неделчева запозна накратко Разширение екип с
развитието на социалните услуги през периода 2011-2013 г. .
През 2014 г. са предвидени средства за изграждане на нова кухня и
столова за нуждите на Домашен социален патронаж и Обществена трапезария,
като целта е да се обслужват и потребители извън град Балчик. Функционират
и 29 клуба на пенсионера, както и един клуб на хора с увреждания - „Хинап”.
През 2013 г. заработи ЦОП, за който е получено и държавно
финансиране. Изградени са два центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ).
Очаква се да посрещнат първите си потребители след 1 март.
Г-н Масурски запита дали социалните услуги са предвидени в годишния
бюджет на община Балчик.
Г-жа Неделчева потвърди, че това е направено.
Г-н Масурски информира, че при изграждането на ЦНСТ е необходимо да
се спазват определени строителни изисквания във връзка с безопасността на
специфичната група потребители, а именно деца с тежки увреждания. Не
трябва да има никакви остри ръбове или прагове. При посещение на Основния
екип през 2013 г. на изградените ЦНСТ в Балчик е установил, че при
строителните дейности е направено стъпало, което сериозно би затруднило
достъпа на инвалидни колички в помещенията на центъра.
Г-н Кемал Асан информира г-жа Неделчева, че до община Балчик е
отправено писмо, с което е изискано представяне на доклад в Областна
администрация – Добрич , но към настоящия момент това не е направено.
Г-жа Неделчева пое ангажимента това да се свърши до края на работния
ден.
Г-н Масурски даде думата на г-жа Росица Петрова – представител на
община Генерал Тошево, която информира, че към настоящия момент на
територията на общината има три приемни семейства, в които са настанени
деца. Домашния социален патронаж има 300 потребители, като обслужва и
жители на селата. Обществената кухня е с капацитет от 90 потребители. През
2013 г. са назначени двама нови служители в кухнята на патронажа, като през
2014 ще бъде назначен още един. По линия на схема „Помощ в дома” се
обгрижват 100 потребители от страна на 20 служители.
По проект „Подкрепа за достоен живот” до 31 август 25 лични асистенти
ще обгрижват 26 потребители.
По програма „Асистент за хора с увреждания” за 2014 6 лични асистенти
за помагали на хора в неравностойно положение.
На територията на община Генерал Тошево и действат 21 пенсионерски
клуба, като три от тях са в общинския център.
За следващия период се очаква да започне да функционира услугата
„здравен медиатор”, като е предвидено да се извърши обучение за такъв.
Запланувано е разкриване на ЦОП, но г-жа Петрова не можа да даде
информация дали е заложен в бюджета на община Генерал Тошево. Очаква се
сградата за такъв център да се ремонтира по проект.
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Г-н Масурски препоръча да се търсят средства по линия на проект
„Красива България”.
Г-жа Веселина Митева запита г-жа Петрова община Генерал Тошево ли е
доставчик по проект „Приемна грижа”.
Г-жа Петрова
подпомагане”.

информира,

че

доставчик

е

Дирекция

„Социално

Г-жа Митева заяви, че в такъв случай не бива да присъства в доклада на
община с оглед на факта, че доставчика на услугата е друг.
Г-жа Ванкова заяви, че ако общините не могат да намерят други
приходоизточници могат да разкриват социални услуги и със свои средства.
Г-н Масурски даде думата на г-жа Илдъз Юнус – заместник-кмет на
община Добричка, която информира, че на територията на общината действа
Домашен социален патронаж с капацитет от 550 потребители от 43 населени
места. Функционира и обществена трапезария, която обслужва 90 потребители
от 44 населени места.
Услугата „Социален асистент” се дофинансира от общинския бюджет.
На територията на община Добричка действат 53 клуба на пенсионера,
разпределени в 49 населени места, като имат около 1500 членове.
Проект „ЦОП за деца в неравностойно положение” е приключен през
2012 г. Впоследствие община Добричка финансира създаването на ЦОП с
мобилна услуга с капацитет от 30 деца.
В село Стефаново е предвидено разкриването на Общностен център с
мобилна услуга.
Провеждат се и профилактични прегледи за остеопороза. Предвидени са
средства за ремонт на лекарски кабинети.
Един здравен медиатор действа в района на с. Смолница, като от 2013 г.
е държавно-делегирана дейност. Очаква се втори да започне работа в с.
Одърци.
Г-жа Юнус информира, че през 2014 г. не се очакват разкриване на нови
социални услуги.
Г-н Масурски даде думата на Димитрина Желева – представител на
община Крушари, която заяви, че на територията на общинския център
функционира Дневен център за деца с увреждания с капацитет 20 деца, но
реално посещават от 26. Същия се очаква да бъде закрит до края на 2014 г.
По отношение на дома за стари хора в с. Добрин засега той няма да бъде
закриван като ще се изчака крайния срок – 2015 г. С оглед предстоящото
затваряне на Дом за деца с умствена изостаналост „Св. Николай Чудотворец”
има идея в освободения сграден фонд да се настанят два центъра за
настаняване на стари хора с капацитет от по 15 потребители.
Изграждането на защитено жилище в с. Крушари е в ход, като предстои
да бъдат довършнеи фините строителни дейности.
Г-жа Желева сподели, че в жилището е трябвало да бъдат настанени 5
деца от дом „Св. Николай Чудотворец”, като същите им са получили
възможност да посетят мястото, което им е харесало. Впоследствие обаче е
получено ново разпореждане от Държавна агенция „Закрила на детето”, с което
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се определя децата да бъдат настанени в домове извън област Добрич. С това
се нарушава основния принцип те да бъдат максимално близо до семействата
си. Според г-жа Желева интересът на децата трябва да бъде защитен и да
бъдат оставени в защитеното жилище в с. Крушари.
По проект „Помощ в дома” работят 26 домашни помощници. Стремежът е
проектът да бъде направен устойчив като се запазят 90 % от потребителите и
30 % от служителите.
Г-жа Желева отбеляза, че за 2 години община Крушари е привлякла 970
000 лв. за осигуряване на заетост на безработни.
В бюджета за 2014 г. не са отделени средства за разкриване на нови
социални услуги, но са предвидени за проектиране на такива.
Г-н Масурски отбеляза, че по отношение на временната заетост следва
да се търси цялостния ефект, който – въпреки големия брой заети лица и
отработени часове – е малък.
Г-жа Митева приветства работата на администрацията на община
Крушари, като отбеляза, че въпреки малката територия и население се работи
наистина добре в областта на развитието на социалните услуги. Посочи, че
основната политика действително е децата с увреждания да бъдат
настанявани в домове максимално близо до родните си места и не намира
оправдание в преместването в други домове.
Г-н Масурски даде думата на г-жа Иванка Титова – представител на
община град Добрич, която заяви, че не се очаква разкриване на нови услуги.
Акцентът е поставен върху развитието на вече съществуващите. Бе подета
инициатива за разкриване на няколко нови, но Министерство на финансите не
одобри натуралните показатели, преценявайки, че конкретно от такива в
общността няма необходимост.
Г-жа Титова отбеляза, че има големи различия между виждането на
Министерството на финансите и Министерството на труда и социалната
политика по отношение на развитието на социалните услуги. Това от своя
страна поставя община град Добрич в несигурна позиция относно изпълнение
на собствения си общински план за развитие.
До Министерство на здравеопазването е отправено писмо във връзка с
Дом за медико-социални грижи за деца, по което е входиран отговор. В същото
се информира, че дома към настоящия момент няма да бъде закриван, като се
забранява сградата да се отдава за други услуги.
В тази връзка г-жа Титова сподели, че липсва яснота по въпроса с
развитието на социалните услуги на национално равнище, което от своя страна
поставя под въпрос усилията на местната администрация за стартиране на
проекти със социална насоченост. Липсва и хармонизация между различните
планове и стратегии, правени от министерствата.
Г-н Масурски информира, че свободните държавни средства за
финансиране на социални дейности ще стават все по-малко, поради което
общините трябва да се научат да търсят алтернативни приходоизточници за
реализиране на проектите си.
Г-н Масурски изрази мнение, че разнопосочните действия на
Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика
се дължи на различните цели на двете структури. Финансовото министерство
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се стреми да ограничава разходването на средства до най-необходимото,
докато здравното се опитва да запази своите структури и служители.
Г-жа Снежана Ванкова – регионален представител на Фондация „Лумос”
– клон България, помоли г-жа Титова за копие от писмото от Министерство на
здравеопазването до община град Добрич.
Г-жа Титова пое ангажимента да представи такова.
Г-н Масурски, в качеството си на директор на РДСП също помоли за
копие от горепосоченото писмо, като г-жа Титова се ангажира да изпрати
такова.
Поради изчерпване на точка 1 от дневния ред се пристъпи към
обсъждане по т.2. Докладва г-н Кемал Асан – главен експерт от Областна
администрация – Добрич и член на Основния екип на ЗМО.
Г-н Асан информира членовете на Разширения екип за дейността на
Основния, като посочи, че през 2013 г. същия се е събирал на заседания 6
пъти. Взети са решения за изработка на анкетни карти, с които да се събере
актуална информация за състоянието на социалните услуги в общините.
Проучени са възможностите на общинските администрации за разкриване на
услугата „Кризисен център”, като към настоящия момент сериозни стъпки към
нейното разкриване е подела община Шабла. Извършен е и обход на
социалните услуги, предоставяни на територията на осемте общини, като
протоколите от извършеното са представени на вниманието на общинските
администрации.
Поради изчерпване на т.2 от дневния ред се премина към обсъждане на
т. 3 от същия.
Г-н Масурски покани присъстващите да зададат своите въпроси и да
изкажат мнение.
Г-жа Титова
информира, че се очаква до месец октомври
новоизградените ЦНСТ да започнат да приемат своите първи потребители.
Също благодари на Фондация „Лумос” и Българска асоциация на лицата с
интелектуални затруднения (БАЛИЗ) за успешната съвместна работа.
Г-н Масурски изрази мнение, че в социалната сфера предстои да се
включи и бизнеса, като голяма част от социалните услуги ще излязат от
обхвата на общините.
Г-н Асан използва възможността да информира Разширения екип за
разпределението на работата по представените от общините доклади върху
социалните услуги, предоставяни на тяхна територия. Напомни, че като краен
срок за систематизиране и анализиране на информацията, поставен на
Дирекциите „Социално подпомагане” и ДАЗД – клон Варна, е 13 февруари.
Г-жа Магдалена Миткова – представител на ДСП гр. Добрич и Иванка
Василева – представител на ДСП гр. Каварна заявиха, че не са били
информирани, че от тях се очаква да извършат подобна дейност.
Г-н Асан изчете писмото, с което се възлага дейността по
систематизиране и анализиране на общинските доклади на дирекциите и ДАЗД
– клон Варна
Г-н Ервин Ибрямов запита дали има възможност поставения срок да
бъде удължен.
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Г-н Асан посочи, че срокът следва да се запази до 13 февруари поради
това, че предстои цялостната информация да се обобщи от специалистите на
Фондация „Лумос”, натоварена с междинната оценка.
Г-жа Ванкова изрази надежда, че поставения срок ще се спази. Също
така благодари на общинските администрации за съдействието, което е
оказано на експертите на „Лумос” при посещенията им в общините.
С това, поради изчерпване на дневния ред, г-н Масурски благодари на
членовете на Разширения екип за тяхното участие и закри срещата.
След направените разисквания бяха взети следните решения;
1.
Да се изготви писмо до община Тервел и община Шабла с питане
защо не са изпратили свой представител на настоящата среща.
2.
Да се представи на вниманието на Областна администрация –
Добрич копие от отговора на Министерството на здравеопазването до община
град Добрич.
Съгласувал:………........................
(Красимир Масурски
Директор на РДСП – Добрич)

Протоколчик:……………………….
(Калоян Захариев)
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