
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ №1 

 

Днес, 21.07.2016 г., в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана 

се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния 

съвет за развитие на област Монтана, съгласно Заповед № РД-22-21/13.07.2016 г. г. на 

Областен управител на област Монтана в заседанието взеха участие: 

1. Нина Петкова – председател, зам. областен управител на област Монтана;  

2. Георги Цеков – зам. председател,  директор на РДСП – Монтана; 

3. Елена Димитрова – гл. експерт в РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 

4. Юлия Евгениева – началник отдел „Здравеопазване, социални и хуманитарни 

дейности – Община Берковица; 

5. Николай Илиев Ангелов – заместник-кмет – Община Бойчиновци; 

6. Михаела Михайлова – упълномощен представител на Община Брусарци;  

7. Елена Ангелова Декина – Община Вълчедръм;  

8. Розита Петкова – упълномощен представител на Община Лом; 

9. Ема Кирилова – управител на Дневен център за стари хора – Община Медковец; 

10. Мая Райкова – гл. експерт „Социални дейности” – Община Монтана; 

11. Росица Христова – гл. специалист към РДСП гр. Монтана; 

12. Мария Георгиева - гл. специалист към РДСП гр. Монтана; 

13. Десислава Каменова – директор на Дирекция СП  гр. Монтана  

14. Литка Костова - и. д. директор на Дирекция СП гр. Берковица; 

15. Софка Михалкова - директор на Дирекция СП гр. Чипровци; 

16. Диана Божинова – директор на „Ресурсен център за подпомагане интегрираното 

обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни 

потребности”, гр. Монтана; 

17. Наталия Иванова – старши експерт в Агенцията за хора с увреждания; 

18. Даниела Първанова – началник отдел към РСЗ гр.  Монтана; 

19. Даниела Накова – гл. секретар на РЗИ гр. Монтана;  

20. Благовеста Нончева -  Областен съвет на БЧК– Монтана; 

Нели Дацова – Директор на дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана. 

секретар: 

Силва Викторова – главен експерт в дирекция АККРДС към ОА Монтана; 
 

Заседанието откри г-жа Нина Петкова, която приветства присъстващите и им 

благодари за присъствието и участието в днешното заседание на комисията по 

социална политика към Областен съвет за развитие на област Монтана.  

Г-жа Петкова, поиска да бъде отчетено има ли кворум в залата, при което 

секретаря на комисията Силва Викторова съобщи, че съгласно заповед №РД-22-

21/13.07.2016 г. общия брой на членовете на комисията е 29 в това число председателя 

и зам. председателя. На заседанието присъстват 20 члена на комисията, налице нужния 

кворум.  

Председателя на комисията обяви, че днешното заседание ще премине при 

следния предварителен дневен ред: 
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1.Отчет за изпълнението на Областната стратегия за развитието на социалните 

услуги /2011-2015г./. 

2.Други 

Г-жа Петкова, даде думата на участниците за  предложения и допълнителни 

точки към така предложения дневен ред. Такива не бяха направени и се пристъпи към 

точките по дневния ред. Бяха обявени изпратените материали за заседанието, които са: 

1.Информация за дейността на Областния координационен механизъм по 

деинституционализация / за периода 2012-2015 г./ 

2.Заповед за определяне на състава през 2012 г. и Областен координационен 

механизъм за деинституционализация. 

3.Заповед за определяне на състава през 2015 г. и Областен координационен 

механизъм за деинституционализация. 

4.Отчет за изпълнението на Областната стратегия за развитието на социалните 

услуги /2011-2015г./. 

5.Правилник за устройството и дейността на комисията по социална политика 

към Областен съвет за развитие на област Монтана приет с решение на Областен съвет 

за развитие на област Монтана, взето с протокол от 15.07.2016 г.  

6.Заповед № РД-22-21/13.07.2016 г. за актуализация на поименен състав на 

комисията по социална политика.  

По първа точка от дневния ред: 

Г-жа Петкова каза, че всички членове на комисията са получили отчета по 

електронната поща. „Всички заинтересовани страни в процеса положиха усилия в 

рамките на правомощията на институциите и организациите, които представляват, като 

активно работиха за промяна на нагласите и въвеждане на нов подход в социалната 

сфера”, заяви заместник областният управител г-жа Нина Петкова.  

Г-жа Петкова даде думата на г-жа Нели Дацова, която представи подробна 

информация за дейността на Областния координационен механизъм по 

деинституционализация за периода 2012-2015 г.  

Г-жа Дацова каза, че Областния координационен механизъм по 

деинституционализация е създаден с цел да осигури ефективна координация и 

взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политиките за 

деинституционализация на деца на територията на област Монтана съобразно Плана за 

действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република България”.  

Тя запозна присъстващите с дейността му през периода 2012-2015 г.  

След представената подробна информация от г-жа Дацова, думата взе г-н Георги 

Цеков. Той каза, че основните задачи, цели и подцели на Областния координационен 

механизъм по деинституционализация са изпълнени на 90%. В резултат на 

изпълнението на основната цел на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги 2010 – 2015 г. – „Деинституционализация на домовете за деца“ са постигнати 

следните резултати : 

Закрити социални услуги за периода от 2010 до 2015 година: 

1.Дом за деца лишени от родителска грижа „Звънче” с. Георги Дамяново ; 

2.Дом за деца лишени от родителска грижа „ Люба Тенева ” гр. Берковица; 

3.Дом за медико-социални грижи за деца гр. Монтана. 

Намален капацитет на ДДЛРГ „ Милосърдие ” гр. Лом. В момента е с капацитет – 15 

човека и предстои закриването му до края на 2016 г.  

Разкрити социални услуги от резидентен тип:  

Пет Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания  

- 3 в Монтана  

- 1 в Лом  

- 1 в Берковица 
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1 ЦНСТ за здрави деца/младежи гр. Лом  ул. „ Шести септември ” 2011г. 

1 ЦНСТ за здрави деца/младежи в гр.  Монтана 01.2012 

1 ЦНСТ за деца и младежи с потребност от постоянни социални грижи  в 

Комплекс за здравни и социални услуги „Св. Мина ” в  гр. Монтана. 

Г-н Цеков каза, че като се има предвид, че няма функциониращи домове и 

последния действащ е пред закриване до края на годината, то неговото мнение, това на 

екипа от експерти в РДСП – Монтана, както и на дирекциите СП, е че след като е 

изпълнил предназначението си на този етап Областния координационен механизъм по 

деинституционализация може да бъде закрит. Все пак остават действащи Областната 

комисия по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана и 

Звено за мониторинг и оценка към Комисия по социална политика. 

Г-жа Петкова, покани членовете на комисията да гласуват предложението, а 

именно: 

Да бъде закрит Областния координационен механизъм по 

деинституционализация. 

Членовете на комисията гласуваха: „За” – 20 човека;  

      „Против” – 0;  

      „Въздаржали се”  – 0. 

Единодушно бе взето решение : Да бъде закрит Областния координационен 

механизъм по деинституционализация. 

След гласуването заседанието продължи с втора точка от дневния ред: 

 Председателя отново даде думата за коментари и въпроси по темите, които бяха 

представени, както и за нови предложения. Други изказвания не бяха направени. 

Г-жа Петкова, благодари на всички за участието, след което закри заседанието. 

 

 

 

НИНА ПЕТКОВА 

Заместник областен управител на област Монтана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДС /п/ 
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