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ОДОБРЯВАМ: /П/ 

 

ГАЛИН ГРИГОРОВ 

Областен управител на област Русе 

  

 

ПРОТОКОЛ № 1/21.12.2017 г. 

от заседание на Постоянната комисия в областта на социалните дейности 

 

Заседанието беше проведено от 10.00 ч. в Зала 1 на Областна администрация 

Русе. 

Г-н Валентин Колев – заместник областен управител и председател на 

Комисията откри заседанието при наличен кворум от 22 при 32 членове. Той предложи 

за гласуване проект на дневен ред, като уточни че същият е бил изпратен 

предварително с поканата за заседанието. Всички присъстващи гласуваха положително 

и одобриха следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Трудова заетост на хората с увреждания в област Русе. 

 Докладва: Дирекция „Регионална служба по заетостта“ 

2. Представяне на констатации и препоръки от проведения през 2017 г. 

практически мониторинг на социалните услуги – държавно делегирани дейности. 

 Докладват: Членовете на работната група 

3. Проект на план-график за дейността на Постоянната комисия в областта на 

социалните дейности за 2018 г.  

 Докладва: Павлина Бранкова – секретар на Комисията 

4. Разни. 

 Докладват: Членовете на Комисията 

Председателят даде думата по първа точка на г-жа Владислава Белева – старши 

експерт в Дирекция „Регионална служба по заетостта“, която представи възможностите 

за заетост на хората с увреждания (Приложение 1). 

По втора точка г-н Колев поиска становището на експертите, реализирали 

посещенията на социалните услуги – държавно делегирани дейности в област Русе през 

2017 г. (Приложение 2). 

Г-жа Камелия Кожухарова – главен експерт в Регионална дирекция за 

социално подпомагане изясни подходът, по който са осъществени посещенията. През 

2017 г. акцентът е поставен върху резидентните социални услуги и тези в общността. 

Причината е, че специализираните институции попадат в обхвата на проверка от 

Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. Общинските администрации са 

запознати предварително с датите, на които са посетени. Г-жа Кожухарова вметна, че в 

област Русе няма специализирана институция, която предстои да бъде закрита. Планира 

се разкриването на нов тип услуга за удовлетворяване потребностите на самотно 

живеещи хора. Анализът на дневните услуги показва, че те са неравномерно 

разпределени. Някои от тях функционират при незапълнен капацитет. В тази връзка 

апелът е към по-добро уплътняване работното време на специалистите. Като добра 

практика и услуга, която бележи голям напредък от миналата година е Центърът за 

обществена подкрепа в гр. Борово, където асансьорът е довършен и пуснат в 

експлоатация. Една от големите пропуски в повечето услуги е липсата на достъпност. 

Друг идентифициран проблем е събирането на таксите от потребителите. Съгласно 

нормативната база такси могат да се събират единствено от кмета или упълномощено 

от него длъжностно лице, като след това парите се изпращат по банков път в сметка на 
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Министерството на труда и социалната политика. Практика е таксите да се събират от 

служители в социалната услуга. Следва да се положат усилия за правилното прилагане 

на членовете в Закона за социално подпомагане, уреждащи събирането на такси от 

потребители на социални услуги.  

Г-жа Кожухарова обърна внимание на затрудненията във функционирането на 

Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания в гр. Русе, в който 

персоналът трудно се справя с три непълнолетни момчета – потребители на социалната 

услуга, т. к. те не спазват правилника за вътрешния ред. 

Добра оценка е дадена на услугите, функциониращи на територията на закрития 

Дом за медико-социални грижи за деца. Там дори има идея за разработване на социално 

предприятие – пералня, която да осигури заетост на младежите с увреждания, 

потребители на социалните услуги, , управлявани от Сдружение „Дете и пространство”. 

Д-р Чавдар Вълчев – директор на дирекция „Медицински дейности“ в 

Регионална здравна инспекция отчете, че всички потребители на посетените социални 

услуги имат личен лекар. Не достигат медицински специалисти и по-специално 

медицински сестри. 

Д-р Мария Ботева – старши инспектор в Областна дирекция по безопасност на 

храните подчерта, че е взела участие във всички посещения откакто съществува тази 

практика. Тя отбеляза, че всички услуги се развиват в положителна посока и 

направените предписания са взети под внимание. Единствено в Дома за стари хора в с. 

Бистренци, община Бяла условията продължават да са лоши. Като цяло се спазват 

изискванията на законодателството за безопасност на храните. Непрекъснат контрол се 

осъществява във всички услуги, с изключение на Центровете за настаняване от семеен 

тип. При необходимост персоналът на последните търси съдействието на Областната 

дирекция по безопасност на храните. Д-р Ботева адмирира практиката за приготвяне на 

храната на място в социалната услуга, а не ползването на кетъринг. 

Г-жа Даринка Василева – старши експерт в Регионалното управление на 

образованието подчерта, че образователните услуги са част от социалните. Няма 

отбелязани конкретни пропуски и препоръки в тази посока. Г-жа Василева обърна 

внимание на проблема в Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 

в гр. Русе. 

Г-н Колев обобщи казаното като подчерта недостига на медицински кадри, 

доброто ниво на грижа, подобряване на достъпността и като цяло доброто покритие на 

уязвимите лица от социални услуги. 

Г-жа Катя Петрова – началник на отдел „Социални дейности“ в Община Русе 

поиска думата за да отчете свършеното от администрацията след идентифицираните 

проблеми и направените препоръки. Още миналата година са предприети корективни 

мерки по отношение храненето в Центровете за настаняване от семеен тип. За 

разрешаване на проблема с Центъра за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания в гр. Русе е организирана спешна работна среща. Ситуацията е обсъдена, 

разпределени са конкретни ангажименти и в момента обстановката в услугата е 

спокойна. Взето е решение за разработване на предложение за нормативни промени, 

свързани с обгрижването на деца с противообществени прояви във фазата на 

досъдебното производство.  

По отношение събирането на таксите също е проведена спешна работна среща с 

доставчиците на социални услуги в община Русе, на която е обсъден нов механизъм и 

подход при събирането на такси от потребителите в съответствие с нормативното 

законодателство.  

Г-жа Петрова уточни още, че са предприети бързи мерки за изпълнение на 

дадените препоръки от Инспектората на Агенцията за социално подпомагане. 
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Проверяващите са отчели като много добро обслужването на потребителите в 

Центровете за настаняване от семеен тип. 

Г-жа Павлина Бранкова – главен експерт в Областна администрация Русе и 

секретар на Постоянната комисия в областта на социалните дейности обърна внимание, 

че в таблицата, съдържаща коментари и препоръки от мониторинга са идентифицирани 

неточности. Последните ще бъдат отстранени, след което таблицата ще бъде 

съгласувана отново с всички членове, преди да бъде официализирана като приложение 

към протокола от днешното заседание. 

Г-н Колев помоли представителите на общините при действия от тяхна страна, 

свързани с изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в 

област Русе, в т.ч. изпълнение на препоръки от мониторинг, да информират Областния 

управител в качеството му на председател на Звеното за мониторинг и оценка. 

По трета точка Председателят даде думата на г-жа Бранкова, която да 

представи план-график за дейността на Комисията за 2018 г. (Приложение 3). 

Секретарят уточни, че по всяко време могат да бъдат включвани нови теми или някои 

от вече приетите да отпаднат. Основната инициатива трябва да е на членовете на 

Комисията, а предложенията да са по актуални и обществено значими проблеми и 

въпроси. 

По т. Разни не постъпиха изказвания и г-н Колев закри заседанието. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/ 

 

ВАЛЕНТИН КОЛЕВ 

Заместник областен управител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


