РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен
ЗАПОВЕД
№ РД – 15 - 36
гр. Шумен, 17.03.2016 г.
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с осъществяване
контрол по изпълнение дейностите в Стратегията за развитие на социалните услуги в област
Шумен - 2016-2020 г.
ОПРЕДЕЛЯМ:
Звено за мониторинг и оценка на Стратегията за развитие на социалните услуги в
област Шумен - 2016-2020 г., в състав:
Основен екип:
1. Председател – Селиме Кърджалиева, заместник областен управител
2. Заместник председател – Ивелина Андреева, директор на РДСП - Шумен
3. Хрисимира Христова, главен експерт в Областна администрация Шумен
4. Мартина Драгнева-Михайлова, главен експерт на РДСП - Шумен
Разширен екип:
5. Свилена Евлогиева, старши експерт в община Шумен
6. Фатме Сали, заместник кмет на община Венец
7. Милена Димитрова, заместник кмет на община Велики Преслав
8. Марияна Христова, секретар на община Върбица
9. Гюлтен Махмуд, главен специалист в община Каолиново
10. Виолета Троянова, секретар на община Каспичан
11. Феим Насъф, заместник кмет на община Никола Козлево
12. Мария Димитрова, главен специалист в община Нови Пазар
13. Елка Кайкова, Секретар на община Смядово
14. Нергюл Ахмед, директор на дирекция в община Хитрино;
Задачи на Звеното за мониторинг и оценка:
Основен екип:
 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Шумен;
 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;
 Разглежда периодично информация на областно ниво за изпълнение на Стратегията;
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 Изработва Междинен доклад за мониторинг и оценка за изпълнението на
Стратегията в средата на нейното действие и организира разпространението на резултатите
от доклада сред заинтересованите страни и сред обществеността.
 Изготвя предложение за актуализация на Стратегията, което се представя на
Областния съвет за развитие;
Разширен екип:
 Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;
 Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и
представя коментари по докладите за мониторинг;
 Събира информация за базовите индикатори по общини;
 Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;
 Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки, и други дейности,
осъществявани от външни експерти или организации в съответната община;
Дейности по мониторинг и оценка включват:
 Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място,
доклади от мониторинговите посещения при установена необходимост;
 Провеждане на междинна оценка на Стратегията. Заключенията и препоръките от
Междинния доклад за мониторинг и оценка се използват при планирането на следващия
период от изпълнението на Стратегията.
 Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;
 Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в целите, мерките и
дейностите на Стратегията.
 Тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления
или върху една или повече групи дейности;
 Проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности
и/или иновативни услуги по целите на Стратегията.
Препис от заповедта да се връчи на упоменатите лица за сведение и изпълнение.

ДОНКА ИВАНОВА (п) съгл. ЗЗЛД
Областен управител
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