РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ПРОТОКОЛ №2
Днес, на 19.11.2015 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Областна администрация
Плевен се проведе заседание на Областния оперативен екип за стратегическо планиране по
изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги на област Плевен (20162020). Екипът е утвърден със Заповед № РД-09-96/02.07.2015 г., на Областен управител на
област Плевен.
Присъстваха следните представители от институции и общини от област Плевен:
Г-жа Цветослава Минкона – представител от община Никопол, г-жа Ани Емилова –
представител от община Искър, г-жа Светлана Хинкина – представител от община Кнежа, гжа Лилия Пейчева – представител от община Долни Дъбник, г-н Михаил Таиров –
представител от община Гулянци, г-жа Десислава Манова – представител от община Долна
Митрополия, г-н Димитър Димитров – представител от ДСП – гр. Левски, г-жа Ваня
Бърковска – представител от ДСП – Кнежа, г-жа Юлия Петрова – представител от ДСП –
Червен бряг, г-жа Наталия Лилова – представител от община Червен бряг, г-жа Вергиния
Василева – зам. кмет на община Червен бряг, г-жа Павелка Петрова – представител от ДСП –
Никопол, г-жа Емилия Борисова – представител от ДСП – Плевен, г-н Светлин Симеонов –
представител от ДСП – Плевен, г-н Стефан Захариев – представител от община Плевен, г-жа
Ирина Ранкова – представител от община Плевен, г-жа Николинка Димитрова –
представител от Клуб за хора с увреждания - община Плевен, г-жа Ивелина Йорданова –
представител от община Долна Митрополия, г-жа Радка Генова – представител от РДСП –
Плевен, г-жа Стела Шабанска – областен координатор АСП, г-жа Павлета Ангелова –
областен координатор АСП, г-жа Рени Караиванова – директор на РДСП – Плевен, г-н
Добромир Петков – представител на РИО – Плевен, г-н Детелин Василев – кмет на община
Пордим, г-жа Елена Георгиева – представител от община Левски, г-жа Несторова –
представител от община Белене, г-жа Симеонова – представител от община Белене, г-жа
Елка Денкова – представител от община Белене, д-р Костов – представител от РЗИ – Плевен,
г-жа Василева – представител от сдружение „Бализ”.
Дневен ред:
1. Представяне на Областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите на
област Плевен - 2015 г;
2. Дискусия;
3. Приемане на Областен анализ на ситуацията и оценка на потребностите на област
Плевен - 2015 г;
4. Определяне на ключови приоритетни направления в Областната стратегия за
развитие на социалните услуги на област Плевен (2016-2020).
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По първа точка
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на област Плевен
Г-н Иванов направи кратко приветствие към присъстващите и благодари на всички
колеги за проявения професионализъм и отговорност в изготвянето на Анализа, а това са:
колегите от общинските администрации, гражданските организации, доставчиците на
услуги, местно базираните държавни институции, представители на целевите общности и
рисковите групи, също така и областните координатори по Проект „Развитие на системата за
планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”.
Г-н Милен Първанов – старши експерт в областна администрация – Плевен
Г-н Първанов представи основните акценти в Анализа на ситуацията и оценка на
потребностите на област Плевен - 2015 г. Изведени бяха основни изводи като:
 Предоставяните социални услуги на територията на областта не покриват всички
лица в рисковите групи.
 В малките населени места липсва /или е недостатъчен/ квалифициран персонал в
системата на социалните услуги. Необходимо е и повишаване на
възнагражденията на работещите в сферата.
 Необходимо е предприемане на допълнителни мерки в посока подобряване на
координацията между социалната и здравната системи с оглед постигането на
практически резултати и предоставянето на качествени интегрирани услуги за
деца, възрастни хора и хора с увреждания;
 Предлаганите алтернативни социални услуги на територията на областта не
покриват реалните потребности и не обхващат всички рискови групи - липсват
алтернативни услуги за възрастни с увреждания и стари хора.
 Доставчиците на социални услуги сравнително рядко излизат извън границите на
общините, където са съдебно регистрирани. По-често, това са неправителствени
организации, които развиват проектна активност и разширяват периметъра на
обхвата с включване на друга община.
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на област Плевен
Г-н Иванов се обърна към присъстващите за коментари по Анализа и допълване по
точките. След дискусия беше гласувано с единодушие приемането на Анализа на
ситуацията и оценка на потребностите на област Плевен - 2015 г.
Г-жа Стела Шабанска - областен координатор по Проект „Развитие на системата
за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”
Г-жа Стела Шабанска сподели, че в работата по изготвянето на Анализа и е направило
впечатление, че планираните услуги от общините не са прецизно разписани. Тя оправи молба
към представителите на 11-те общини от област Плевен в срок до 27.11.2015 г. да изпратят
до областна администрация Плевен информация в табличен вид касаеща планираните
социални услуги за периода 2016-2020 г.
Във връзка с изготвянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги гжа Шабанска представи предложение за Ключови приоритетни направления стратегията,
които са изведени от Областния оперативен екип в съответствие с идентифицираните
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потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на основни
критични социални проблеми на жителите на областта.
Тя предложи като ключови направления:
Направление 1: Грижа за децата.
Направление 2: Грижа за възрастни от уязвими групи
Направление 3: Грижа за старите хора.
След дискусия беше гласувано с единодушие приемането на Ключовите
приоритетни направления и тематичните групи в Стратегията да са: Грижа за децата;
Грижа за възрастни от уязвими групи; Грижа за старите хора.
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на област Плевен
Г-н Иванов се включи в дискусията като отбеляза, че планираните услуги трябва да са
съобразени с потребностите. Да не се залагат дейности които след това няма да има
възможност да се изпълнят и коефициентът на полезно действие да е нулев.
Г-н Иванов допълни, че на предишната работна среща беше отчетено като пропуск
липсата на привлечени в състава ни - потребители на социални услуги. От своя страна ние
установихме контакт и поканихме представители на клуба за хора с увреждания в Плевен,
също така и представители на Сдружение „Център отворена врата” – Плевен. Г-н Иванов
изрази мнение, че с тяхна помощ ще бъде конструирана още по-пълно картина във връзка с
изготвянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Плевен.
Г-жа Николинка Димитрова – организатор на Клуб за хора с увреждания – Плевен
Г-жа Димитрова се включи в дискусията като отбеляза, че в Плевен има 10 клубове за
хора с увреждания. Клубовете са общинска собственост и на общинска издръжка. Г-жа
Димитрова изрази съжаление, че самите бази не са сгради направени специално за хора с
увреждания, а са адаптирани доколкото позволяват възможностите. Отчита се като проблем
трудната достъпност на някой от клубовете в гр. Плевен, и липсата на специализиран
персонал.
Г-н Красимир Иванов – Заместник областен управител на област Плевен
Г-н Иванов благодари на присъстващите за участието и напомни, че срока за
изготвянето на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е до края на година.
С оглед на това, че по-големият обем от информацията е събран, беше определена дата за
приемане на Областната стратегия – 04.12.2015 г.
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.
Протоколчик:
Милен Първанов

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КРАСИМИР ИВАНОВ
/Заместник областен управител на Област Плевен/
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