РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областна администрация
Търговище

ПРОТОКОЛ
№1/30 януари 2018 г.
от заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа
Днес, 30 януари 2018 г., в пресцентъра на Областна администрация се проведе
заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа.
В заседанието взеха участие:
Председател:
1. Митко Стайков – Областен управител на област Търговище
Секретар:
2. Камелия Караджова – Главен експерт СПМДИОН в Областна администрация
и членове:
3. Владимир Иванов – секретар на община Попово
4. Емине Якубова – зам. кмет на община Търговище
5. Мехмед Мехмедов – секретар на община Антоново
6. Иван Топалов – директор на Д „Бюро по труда” Търговище
7. Катя Желязкова –директор на Д „Бюро по труда” Попово
8. Петър Петков - директор на Д „Бюро по труда” Омуртаг
9. Тодорка Танева – главен секретар на Областна администрация Търговище
10. Гергана Георгиева – директор на РДСП Търговище
11. Сюзън Сейфетинова – проектен координатор към АСП
12. Атанас Енчев - проектен координатор към АСП
13. Йорданка Маринкова – директор на ЦСОП Търговище
14. Георги Григоров – директор на КСУДС Търговище
15. Мими Цанева – началник ОСЗ, ДСП Попово
16. Нела Димитрова – началник ОХУСУ, ДСП Омуртаг
17. Анелия Александрова - началник ОХУСУ, ДСП Търговище
18. Пламен Петров – директор на ДСП Търговище
19. Светла Сивчева – председател на асоциация „Ная“
20. Ваня Борисова – директор БЧК Търговище
Г-н Митко Стайков, областен управител на област Търговище и председател
на ОССВП откри заседанието и съобщи, че в залата присъстват 20 от членовете на
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Областния съвет за социално включване и подкрепа, то е редовно и може да взема
решения.
Беше предложен следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Мониторингов доклад за изпълнение на Областната стратегия
за развитие на социалните услуги за 2017 г.
Вносител: директора на РДСП
2. Приемане на План за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2018
г.
Вносител: директора на РДСП
3. Актуализиране на състава на Звеното за мониторинг и оценка.
4. Приемане на План за работа на ОССВП за 2018 г.
Вносител: секретар на ОССВП
Дневният ред беше приет с 20 гласа „ЗА”.
По първа точка от Дневния ред, г-н Стайков даде думата на г-жа Сюзън
Сейфетинова,

проектен кооринатор към АСП и член на ЗМО, да представи

Мониторинговият доклад за изпълнение на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги за 2017 г.
„SWOT - анализът на системата за планиране и предоставяне на
социални услуги в Област Търговище е следният:
Силни страни:
- наличие на политическа воля на ръководството на общините на територията
на област Търговище за развитие на социалните услуги в съзвучие с държавната
социална политика и нейните приоритети; налична мрежа от социални услуги в
Област Търговище, за по - добро качество на живот на уязвимите групи; добра
координация между институциите на държавната и местна власт при решаване на
социални проблеми на населението; сключени договори за съвместна дейност за
предоставяне на социални услуги с неправителствени организации; наличие на
специалисти.
Слаби страни:
- ограничени финансови ресурси на общините на територията на Област
Търговище за развитие на социални услуги; недостатъчен брой регистрирани в АСП,
доставчици на социални услуги, с които общините могат да сключат договори
(изключение прави областния град - Търговище).
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Възможности:
- децентрализация и деинституционализация на специализираните институции
в рамките на националната социална политика; наличие на международни донорски
програми за финансиране на дейности по предоставянето на социални услуги, както
и възможности за развитие на социални дейности със средства от фондовете на
Европейския съюз.
Заплахи:
-

зависимост

на

някои

от

социалните

услуги

от

държавно

бюджетно

финансиране; дефицит в рамките на общинските бюджети; липса на собствени
финансови средства за обезпечаване на заведенията за социални услуги и
зависимост от външно финансиране - програми и проекти; увеличаване броя на
нуждаещите се лица от социални услуги.
Изводи:
Мониторинга

на

изпълнение

на

Областната

стратегия

за

развитие

на

социалните услуги към 31.12.2017 г. показва изпълнение на голяма част от
заложените дейности и постигане на целите на стратегията. Най – добре развита е
системата от социални услуги в две от общините на територията на Област
Търговище – Търговище и Попово. Социалните услуги в община Омуртаг липсват или
почти не са развити услугите в общността. Това лишава нуждаещите се лица от
такъв вид услуги за социална интеграция и пълноценно съществуване.
На територията на Общините Антоново и Опака също няма добре развита
мрежа от

социални услуги, която да отговаря на потребностите на хора, групи и

общности, които се намират в социална изолация.
В подкрепа процеса на деинституционализация, следва да се предприемат
мерки

за

реформирането

и

преструктурирането

на

функциониращите

специализирани институции за възрастни на територията на област Търговище.
Да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и
добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на
социалните услуги и на доставчиците.
Да продължи ефективното използване за финансиране от Структурните
фондове на ЕС и усвояване на средства от различни национални и донорски
програми в обалстта на социалните услуги“.
Мониторинговият доклад за 2017 г. е приложен към настоящия Протокол.

3

След

много

обсъждания,

дебати,

отправени

предложения

и

изказани

становища, с 20 гласа „ЗА“ членовете на ОССВП взеха следното
РЕШЕНИЕ №1:
ОССВП приема Мониторинговият доклад за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на социалните услуги за 2017 г.
По втора точка, г-н Стайков даде думата на Гергана Георгиева, директор на
РДСП Търговище и председател на ЗМО да представи Плана за действие за 2018 г.
„През 2018 г. членовете на Звеното на Мониторинг и оценка ще направят
посещения на специализираните институции – Дом за стари хора с. Гърчиново и с.
Медовина, след което ще изготвят Мониторинг на специализираните институции.
Предстоят посещения и след това мониторинг на соц. услуги, предоставяни в
общността, както следва: дневен център за стари хора гр. Омуртаг и ЦСРИ гр.
Попово; мониторинг на открити през 2017 г. социални услуги
делегирани дейности, както следва:

– държавно

Защитени жилища за лица с психични

разстройства в кв. Бряг, с. Макариополско и ЦСРИ с целева група жертви на
домашно насилие – гр. Търговище.
Плана за действие на ЗМО за 2018 г. е приложен към настоящия Протокол.
С 20 гласа ‚ЗА“ членовете на ОССВП взеха следното
РЕШЕНИЕ №2:
ОССВП приема Плана за действие на Звеното за мониториг и оценка за
2018 г.
В трета точка от Дневният ред, се актуализира състава на Звеното за
мониторинг и оценка, а именно: на мястото на Станислава Стефанова, областен
координатор по проект – Атанас Енчев, областен координатор по проект; на мястото
на Ивелина Иванова, ОЗД Търговище – Светла Сивчева – председател на Асоциация
„Ная“.
С 20 гласа ‚ЗА“ членовете на ОССВП взеха следното
РЕШЕНИЕ №3:
ОССВП приема така направените предложения и актуализира състава
на Звеното за мониторинг и оценка в следния състав:
Ръководител:
Гергана Георгиева – РДСП Търговище
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Членове:
Анелия Александрова – ДСП Търговище
Мими Цанева – ДСП Попово
Радина Петкова – ДСП Омуртаг
Атанас Енчев – проектен координатор към АСП
Сюзън Сейфетинова – проектен координатор към АСП
Светла Сивчева – Асоциация „Ная“ Търговище
Дияна Якимова – Клуб на НСО Търговище
По четвърта точка от дневния ред, секретаря на Съвета представи проект на
План за работа на ОССВП през 2018 г., който бе подложен на обсъждане.
С 20 гласа ‚ЗА“ членовете на ОССВП взеха следното
РЕШЕНИЕ №4:
ОССВП приема Плана за работа на ОССВП за 2018 г.
След изнесената информация, разяснения, коментари и поради изчерпване на
дневния ред г-н Стайков закри заседанието.

МИТКО СТАЙКОВ
Областен управител на област Търговище
И Председател на ОССВП

КАМЕЛИЯ КАРАДЖОВА
Главен експерт СПМДИОН
и Секретар на ОССВП

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа 2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 60654еmail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.comweb:http://www.tg.government.bg
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