РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ

ЗАПОВЕД
№ РкД - 22 - 28
Добрич 27.04.2015 г.
На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.19, ал.1 от
Закона за социалното подпомагане и изготвената Областна стратегия за развитие в Област
Добрич (2011-2015 г.), приета с Решение на Областния съвет за развитие, протокол №
1/28.10.2010 г., утвърдена със Заповед на Областния управител на Област Добрич с № РД-1110-220/04.11.2010 г.;

Н А Р Е Ж Д А М:
I. СЪЗДАВАМ Звено за мониторинг и оценка за изпълнението на Областна стратегия за
развитие на социалните услуги в Област Добрич (2011-2015 г.), включващо:
1. Основен екип:

-

Председател: Йордан Йорданов: Заместник областен управител на област Добрич;
Заместник председател: Веселина Митева: и.д. директор на Регионална дирекция за
социално подпомагане (РДСП) – Добрич;
Членове:

-

Галя Георгиева: главен експерт „Социална закрила“ в Регионална дирекция за
социално подпомагане – Добрич;
Веселин Гочев: главен експерт в Регионална дирекция за социално подпомагане –
Добрич;
Кемал Асан: главен експерт в дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Добрич;
Янка Атанасова: младши експерт в дирекция „Административен контрол, регионално
развитие и държавна собственост“ на Областна администрация Добрич;
Таня Борисова: координатор за област Добрич по Проект „Развитие на системата на
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“;
Иван Йорданов: координатор за област Добрич по Проект „Развитие на системата на
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище“.
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2. Разширен екип:
-

Камелия Койчева – заместник кмет на община град Добрич;
Йълдъз Юнус - заместник кмет на Община Добричка;
Стелиян Железов - заместник кмет на Община Балчик;
Галя Иванова - заместник кмет на Община Каварна;
Мариян Жечев - заместник кмет на Община Шабла;
Дияна Илиева - заместник кмет на Община Тервел;
Георги Георгиев - заместник кмет Община Генерал Тошево;
Желка Великова - заместник кмет на Община Крушари;
Магдалена Миткова - директор на Дирекция социално подпомагане –Добрич;
Минчо Иванов - директор на Дирекция социално подпомагане - Генерал Тошево;
Николай Илиев - директор на Дирекция социално подпомагане – Тервел;
Иванка Василева - директор на Дирекция социално подпомагане – Каварна;
Евдокия Петрова- директор на Дирекция социално подпомагане – Балчик;
Наталия Франгова - секретар на Комисията за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни в община Добрич;
Лилия Мирева - началник отдел на ДАЗД - Варна;
Анифе Хасан - здравен медиатор, сдружение „Просветление Рома”;
Мария Методиева - управител на фондация „Свети Николай Чудотворец”;
Валентина Закова - експерт в областния съвет на Български червен кръст Добрич.

II. Задачи и отговорности на Звеното за мониторинг и оценка:
А. Основен екип:
-

-

Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Добрич;
Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и
годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на
стратегията;
Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в
общините в областта;
Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за
подобряване на дейностите по места;
Събира информация на областно ниво и систематизира данните / информацията,
подадена от Териториалните работни групи по общини;
Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който
се представя за обсъждане и одобрение на Областния съвет за развитие;
Заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси и
въпросите, на които трябва да даде отговор междинната и крайната оценка;
Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на
Стратегията;
Заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от докладите за
мониторинг и оценка;
Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред
заинтересованите страни и сред обществеността.

Б. Разширен екип:
-

Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;
Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката
и представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;
Събира информация за базовите индикатори по общини;
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-

Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;
Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки, и др. дейности, осъществявани
от външни експерти или организации в съответната община;
Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от
докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.

III. ОТМЕНЯМ Заповед РкД-22-39/11.12.2014 г. на Областен управител на Област Добрич.
Препис от заповедта да бъде сведена до знанието на деловодството, на визираните
длъжностни лица и директора на дирекция „Административно правно обслужване, финанси
и управление на собствеността” на Областна администрация Добрич, за сведение и
изпълнение.

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ:………………(п)……………..
(Д-Р МАРГАРИТА НОВОСЕЛСКА)
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