
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РкД-38-1 
24.04.2015г. 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
от работна среща на основния екип на Звеното за мониторинг и оценка на 
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Добрич 

/2011-2015 г./  
 
 
 

Днес, 24.04.2015г. от 10:30 часа в зала „Пресцентър” на Областна 
администрация - Добрич се проведе работна среща на членовете на Основния 
екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие 
на социалните услуги в област Добрич /2011-2015 г./ и представител на 
Фондация Лумос. Срещата председателства Йордан Йорданов, заместник 
областен управител. Присъстваха представители на Регионална дирекция 
„Социално подпомагане” Добрич - членове на Основния екип на Звеното за 
мониторинг и оценка, както и координаторите по Проект „Развитие на системата 
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. 

Г-н Йорданов благодари за инициирането на работната среща от страна на 
г-жа Снежана Ванкова - ръководител екип „Деинституционализация" в офиса на 
Лумос в Добрич и предостави възможност за представяне на повода, предмет 
на който е и днешната работна среща.       

Г-жа Снежана Ванкова /ръководител екип „Деинституционализация" в офиса 
на Лумос в Добрич/ информира, че  повода е определяне на дата за 
представяне на проекта на Областния план за действие за реформа на 
услугите за закрила на детето в област Добрич и обсъждането му между 
заинтересовани страни на експертно ниво. Тя предложи дата 21.05.2015 г. 
/четвъртък/, като възможна за Лумос. Ангажира се предварително да бъде 
предоставен проект на дневен ред, който да се съгласува от Областна 
администрация Добрич. 

Г-н Йорданов прие предложената дата. 
Г-н Асан попита за мястото където да се проведе срещата и за лицата, към 

които да се отправят покани. 
Г-жа Ванкова отговори, че ще е добре срещата да се проведе в Областна 

администрация като писма-покани да бъдат подготвени до представители на 
общини, ангажирани със социални услуги, членовете на разширения екип на 
ЗМО. 

Г-н Йорданов поиска информация как върви преместването на децата от 
Крушари и ДМСГД в ЦНСТ-тата. 

Г-жа Ванкова, отговори че е присъствала на първото преместване на деца 
от Крушари и счита, че е било добре организирано. Тя информира, че община 
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Добрич има затруднения, поради факта, че не е назначен целия персонал, 
което налага 12-часови дежурства. Преместването предстои да приключи до 
края на месец Април. От началото на месец Май ще бъдат назначени 
останалите обучени служители. 
 

Г-н Йорданов благодари на присъстващите и им пожела ползотворен ден! 

 

 

Председател: ………………………… 
                         Йордан Йорданов     
                         Заместник областен управител 

 

Изготвил протокола:………………………… 
                                 Мария Йорданова 
                                 Специалист в Дирекция „АКРРДС” 
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