
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РкД-38-1 
22.01.2015г. 

 

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./ с представители на Фондация Лумос 
 

Днес, 22.01.2015г. от 11:00 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./ с представители 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 
директора на Лумос и му предостави възможност за презентиране на  
представения в резюме  Областен план за действие за деинституционализация 
(ОПД) в област Добрич, предмет на който е и днешната работна среща.       

Г-н Трендафил Меретев /директор на Фондация Лумос клон България/ 
уточни, че самият документ се състои приблизително от 80 страници и е 
разработен с общи усилия от страна на колеги от Фондация Лумос - клон 
Лондон, екипа на Фондация Лумос офис Добрич и местни заинтересовани 
страни. Планът подлежи на обсъждане и актуализиране със заинтересованите 
страни през месец февруари. Планът за действие е разделен на 2 части: 
принципи на самия документ и анализ, специфика, данни и статистика. Графика 
на изпълнение е гъвкав и подлежи на корекции. 
     Представителите на неправителствената организация поставиха акцент 
върху важността на посланията, които се отправят към централните институции 
и ведомства с оглед на това да не се допусне загуба на средства. 

Г-жа Снежана Ванкова /ръководител екип „Деинституционализация" в офиса 
на Лумос в Добрич/ информира, че  Областният план за действие е в синхрон с 
Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Той е разработен 
задълбочено въз основа на осъществения Стратегически преглед на системата 
за грижа за уязвимите деца, реализиран с участието на общините, 
институциите и услугите в област Добрич през 2011 г. Анализът е детайлен и 
базиран на участието на всички заинтересовани страни. Работни групи са 
изготвили компонентите в Плана. 

     Настоящият план за действие е предложение за подобряване на 
съществуващите услуги, както и развитие на нови социални услуги в 
общността. Дългосрочното планиране е важно, подчертаха участниците в 
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срещата, но, за да се случат съпътстващите услуги, ключов въпрос 
е финансовият трансфер. В тази връзка ще се търси подкрепа и съдействие, 
както от страна на Областна администрация, така и на централно ниво. 

Г-н Харалан Александров /консултант във Фондация Лумос/ попита 
присъстващите за мнение относно реалистичността на Областния план за 
действие. 

Г-жа Веселина Митева /врид д-р РДСП/ отговори, че според нея документът 
е адекватен и реалистичен, но предвид динамиката в икономически план в 
страната, може да настъпят промени. 

Г-н Александров уведоми, че промени по документа и неговото изпълнение 
ще се правят в движение. 

Присъстващите разискваха въпроса относно пренасочването на финансови 
средства от социална услуга, която се закрива към услуга, която се открива. В 
хода на разговора, г-н Йорданов отбеляза, че финансовите трансфери от един 
вид услуга към друг трябва да се случват абсолютно прозрачно и открито. 

Г-жа Таня Борисова /координатор по Проект „Развитие на системата за 
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”/ 
отправи питане относно визията за развитие на работната сила. 

Г-жа Ванкова отбеляза, че работната сила е изключително важен елемент 
от Плана. След предоставянето на пълния документ присъстващите ще могат 
да се запознаят в детайли със съдържанието му. 

Г-н Йорданов отправи предложение на последващо заседание на 
Разширения екип на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия 
за развитие на социалните услуги в област Добрич /2011-2015 г./ да присъства 
представител на Фондация Лумос, като датата на заседанието ще се съобрази 
с ангажираността на определения служител, но не по-късно от първата 
половина на месец Февруари 2015 г. 

Представителите на Лумос изразиха готовност за присъствие. 

 
 

 

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

 

 

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

 
 

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