
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областен управител на област Монтана  

 

                                           ПРОТОКОЛ  

         от 

                                                        заседание на 
                        Областния съвет за развитие на област Монтана  

                       20.03.2012 г. 

 
    Днес 20.03.2012 г. в заседателната зала на областна администрация 
Монтана се състоя заседание на Областния съвет за развитие на областта. 
 В заседанието взеха участие : 

 Ивайло Петров–областен управител на област Монтана и Председател 
на Областния съвет за развитие. 
 Нина Петкова–зам. областен управител и зам. Председател на 
Областния съвет за развитие 

 
 Членове с право на глас: 
 1. Димитрана Каменова – кмет на община Берковица 
 2. Иво Иванов – кмет на община Лом 

 3. д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово 
 4. Наташа Михайлова –   кмет на община Брусарци 
 5. инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 
 6. Елена Илиева – зам.  кмет на община Чипровци 

             (Замества г-н Анатоли Първанов -  кмет на община Чипровци) 
 7. Весела Коларска – зам. кмет на община Монтана 
             (Замества г-н Златко Живков -  кмет на община Монтана) 
 8. Корнелия Миланова – зам. кмет на община Вълчедръм 

             (Замества г-н Иван Барзин -  кмет на община Вълчедръм) 
 9. Цветелина Александрова – зам. кмет на община Георги Дамяново 
             (Замества инж. Дилян Димитров -  кмет на община Георги Дамяново) 
 10. Бисер Методиев – зам. кмет на община Бойчиновци 

      (Замества г-н Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци) 
 11. Петър Стефанов – зам. кмет на община Вършец 
      (Замества инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец) 
 12. инж. Петър Якимов – председател на общински съвет Берковица 

 13. Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци 
 14. Стилиян Кирилов – председател на общински съвет Якимово 
 15. Цветелина Костова – зам.председател на общински съвет Чипровци 
      (Замества г-н  Юли Цветков – председател на общински съвет Чипровци) 

16. Надя Йосифова -  представител на общински съвет Бойчиновци 
17. Асен Качамачков – зам. председател на общински съвет Вълчедръм 
18. Светлин Лазаров – представител на общински съвет Монтана 
19. Серафим Василев – представител на общински съвет Лом 

20. Милко Благоев – представител на общински съвет  Георги Дамяново 
21. Латинка Арсенова – представител на Стопанска Камара Монтана 

      (Замества инж. Цвети Коновски – председател на Стопанска Камара 

Монтана ) 
22. Борислав Петков – регионален консултант на АИКБ България 
23. инж. Иван Сергисов – председател на БСЧП “Възраждане” Монтана 
24. Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана 

25. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 



 

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129 

http://oblastmontana.org/, e-mail: oblastmont@montanabg.org 

 

26. Иван Александров – председател на КТ “Подкрепа” Монтана 

 
 На заседанието присъстваха и: 
  Георги Цеков – директор на РДСП Монтана  

  Асен Методиев – директор на ДСП Лом 
  Софка Михалкова – директор на ДСП Чипровци 
  Петя Христова – директор на ДСП Берковица 
  Иван Иванов – директор на ДСП Медковец 

  Нели Борисова – представител на ДСП Монтана 
  Даниела Найденова – младши експерт в дирекция АКРРДС на ОА Монтана 
 
 

 Заседанието откри областният управител г-н Ивайло Петров, който благодари 
на присъстващите, уважили заседанието на съвета и обяви дневния ред, при който 
то ще бъде проведено, а именно: 
 

1. Създаване на Областна комисия по социална политика към Областния 
съвет за развитие на област Монтана. 

2. Приемане на правилник за устройството, организацията и дейността на 
Областната комисия по социална политика към Областния съвет за 

развитие на област Монтана. 
3. Презентиране, обсъждане, уточняване и координиране на задачите по 

проекти както следва: 
 Проект “Детство за всички” – изпълнява се по ОП “РЧР” на стойност 

4 960 400, 17 лв. 
 Проект “И аз имам семейство” – изпълнява се по ОП “РЧР” на 

стойност 14 989 455, 30 лв. 
 Проект за социално включване на стойност 40 000 000 евро – 

заемни средства от Световната банка. 
4. Други. 
 

 

 След като предложения дневен ред бе одобрен г-н Петров постави начало на 
обсъжданията по точка 1, като обобщи накратко необходимостта от оперативно 
координиране и консултиране на процеса по изпълнение на Областната стратегия за 
развитие на социалните услуги в област Монтана одобрена с решение на Областния 

съвет за развитие на областта на 29.10.2010 г. Координирането на социалните услуги 
на ниво област съдържа пакет от мерки, част от които е и създаването на Областна 
комисия по социална политика паралелно със Звено за мониторинг и оценка, което да  
проследява напредъка по изпълнението на социалната стратегия и общинските 

планове за социална политика спрямо заявените цели. 
Областният управител предостави думата на г-жа Даниела Найденова за кратка 

презентация относно същността и функциите на комисията по социална политика. От 
материалите, с които г-жа Найденова запозна присъстващите стана ясно, че 

основната идея е комисията  да функционира като постоянно действащ орган с цел 
подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране 
провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта.  

В своята дейност комисията следва да разглежда, обсъжда и анализира 
състоянието и проблемите при предоставянето на социални услуги на територията на 
областта, както и да следи за напредъка по изпълнението на общинските стратегии за 
социални услуги в сътрудничество с общинските координационни структури. Звеното 

за мониторинг и оценка, което ще функционира към комисията следва да съблюдава 
осъществяването на практическите цели и задачи посредством заложените в процеса 
на планиране индикатори за оценка.  

В презентацията си г-жа Найденова разясни накратко и задачите на общинските 

координационни звена и координатори, чиято основна цел е да подават периодична 
информация за практическата реализация на заложените мерки на общинско ниво, 
както и да съставят годишни планове за изпълнението на общинските стратегии, като 
същевременно следят и за тяхната актуализация 
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След като бяха запознати с  основните аспекти в предстоящата дейност на 

Областната комисия по социална политика и Звеното за мониторинг и оценка 
присъстващите на заседанието членове бяха приканени от г-н Петров да подложат на 
гласуване предложението за сформиране на двете горепосочени структури към съвета 

за развите на областта. 
В резултата на проведеното гласуване Областния съвет за развитие на област 

Монтана взе следното РЕШЕНИЕ: 
Приема с единодушие от 28 гласа “ЗА”, 0 гласа “ПРОТИВ” и 0 гласа 

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предложението за създаване на Областна комисия за 
социална политика и Звено за мониторинг и оценка по изпълнението на 
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 
2011-2015 г. 

В рамките на точка 2 от дневния ред г-н Петров даде възможност на 
заседаващите да споделят своите коментари, препоръки и предложения относно 
съдържанието и структурата на Правилника за дейността на новосъздадената 
комисия. Думата поиска инж. Петър Якимов с предложение за промяна в 

съдържанието на членовете от Правилника, които регламентират основния и 
разширения състав на Звеното за мониторинг и оценка.  

Съгласно предложението на инж. Якимов към чл. 36 следва да бъдат добавени 
ал. 1 и 2, които да определят съответно основния и разширения състав на Звеното. 

Необходима е промяна в съдържанието на чл.37 както следва: текстът “Членовете на 
Областната комисия по социална политика към Областния съвет за развитие се 
определят от органите и организациите, които представляват”  да се промени на 
“Членовете на Звеното за мониторинг и оценка към Областната комисия за социална 

политика се предлагат от органите и организациите, които представляват”. 
Непосредствено след чл.37 следва да се добави чл.38, чието съдържание да бъде:  
“Областният управител определя със заповед поименния състав на Звеното за 
мониторинг и оценка към Областната комисия по социална политика.” При така 

предложените промени досегашният чл.38, регламентиращ организационно-
техническото обезпечаване на заседанията на Звеното за мониторинг и оценка следва 
да се промени на чл.39. 

След като от страна на присъстващите не постъпиха други предложения по точка 

2 Правилникът за дейността на Областната комисия по социална политика заедно с 
постъпилото от страна на инж. Якимов предложение за промяна в съдържанието на 
членовете, регламентиращи състава на Звеното за мониторинг и оценка бяха 
подложени на гласуване, в резултат на което Областния съвет за развитие взе 

следното РЕШЕНИЕ: 
Приема с единодушие от 28 гласа “ЗА”, 0 гласа “ПРОТИВ” и 0 гласа 

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” предложения Правилник за устройството, организацията и 
дейността на Областната комисия по социална политика към Областния съвет 

за развитие на област Монтана.  
В точка 3 от дневния ред и във връзка с писмо на Министерството на труда и 

социалната политика думата бе дадена на г-н Георги Цеков – директор на Регионална 
дирекция “Социално подпомагане” Монтана, за да презентира стартиращите в 

рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” проектни 
инициативи “Детство за всички”, “И аз имам семейство”, както и Проект за социално 
включване, който се реализира със заемни средства от Световната банка. 

Проект “Детство за всички” се реализира от Държавната агенция за закрила на 
детето в партньорство с Министерство на здравеопазването и Агенцията за социално 
подпомагане. Безвъзмездната финансова помощ е на стойност 4 960 400 лв. и се 
подсигурява от Европейския социален фонд по линия на ОП “РЧР”. Основната цел на 

проекта е да се планират и приложат конкретни и ефективни мерки за реална 
деинституционализация на децата с увреждания, настанени в специализирани 
институции за деца. Част от дейностите включват идентифициране на подходящи 
форми на социални услуги и общините, в които да бъдат създадени за всяко едно от 

децата, настанени в институциите, провеждане на целенасочени дейности за 
информиране и консултиране на родителите относно състоянието на децата и т.н. 

Агенцията за социално подпомагане в партньорство с голяма част от българските 
общини е бенефициент по проект “И аз имам семейство”, който се реализира със 

средства от Европейския социален фонд под формата на безвъзмездна финансова 
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помощ на стойност 14 989 455 лв. Основната идея на инициативата е да се подкрепи 

процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира устойчив 
модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в 
специализирани институции и на деца в риск от изоставяне. Същественият, според г-

н Цеков, момент при реализацията на този проект е планираното разработване на 
единен финансов стандарт за услугата “приемна грижа”, наред с разработването на 
модел на финансов стандарт, който да послужи като основа за трансформиране на 
услугата “приемна грижа” в държавно делегирана дейност. 

Проектът за социално включване се финансира със заем от Международната 
банка за възстановяване и  развитие (Световна банка) в размер на 40 милиона евро. 
Проектът цели превенция на социалното  изключване и намаляване на бедността сред 
децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Чрез  подобряване на готовността 

на децата за включване в образователната система и подкрепата за  формиране на 
родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се ограничи и 
предаването  на бедността между поколенията. 

На финала на своята презентация г-н Цеков изрази своите положителни 

очаквания относно реализацията на проектните инициативи на областно ниво и 
пожела успех на представителите на общините и дирекциите “Социално 
подпомагане”. 

В рамките на точка 4 от дневния ред от страна на присъстващите не бяха 

получени предложения за дискусия. 
С това дневният ред бе изчерпан, а заседанието – закрито. 
  
 

 
   

 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 
Областен управител на област Монтана 
и Председател на Областния съвет за развитие 

/П/ 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Изготвил: 

 Добромир Тодоров – Секретар на Областния съвет за развитие 
/П/ 

 

 


