
 

 

                                               
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

                                         ПРОТОКОЛ  

       от 

                                                    проведено заседание на 
                         Областния съвет за развитие на област Монтана  

                         23.03.2016 г. 
 

    Днес, 23.03.2016 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана се 
състоя заседание на Областния съвет за развитие. 
 В заседанието взеха участие : 
 

 Ивайло Петров – Областен управител на област Монтана. 
 Нина Петкова – Зам. областен управител на област Монтана. 
 Петър Петров – Зам. областен управител на област Монтана. 
  
 Членове с право на глас: 
 

 1.  инж.Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 

 2.  Наташа Младенова – кмет на община Брусарци 
 3.  Ася Велиславова  – зам. кмет на община Берковица 
             (замества инж. Милчо Доцов -  кмет на община Берковица) 
 4.  инж.Захарин Замфиров  – зам. кмет на община Чипровци 
             (замества г-н Пламен Петков -  кмет на община Чипровци) 
 5.  Николай Ангелов  –   зам. кмет на община Бойчиновци 
             (замества г-н Светлин Сретениев -  кмет на община Бойчиновци) 

 6.  Петър Стефанов  –   зам. кмет на община Вършец 
             (замества инж. Иван Лазаров -  кмет на община Вършец) 

7.  Константин Владов  –   зам. кмет на община Якимово 
             (замества д-р Георги Георгиев -  кмет на община Якимово) 
 8.  Альона Арсенова – представител на община Лом  
              (замества г-жа Пенка Пенкова -  кмет на община Лом) 

 9.  Галя Йонска – представител на община Георги Дамяново  
              (замества г-жа Цветелина Александрова -  кмет на община Георги Дамяново) 
 10. д-р Илиян Тимчев – председател на общински съвет Берковица 

11. Катя Додева – председател на Общински съвет Брусарци 
 12. Трайко Георгиев - председател на общински съвет Якимово 
 13. Стефан Герасимов – председател на общински съвет Медковец 

14. Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана 

 15. Елена Неделкова – представител на общински съвет Георги Дамяново 
 16. Емил Макариев – представител на общински съвет Бойчиновци 
 17. Юлия Ангелова - представител на общински съвет Лом 
 18. Благовест Христов - представител на общински съвет Вършец 
 19. Бранимир Видин - представител на общински съвет Вълчедръм 

20. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана 
21. инж. Иван Александров - председател на КТ “Подкрепа” Монтана 

22. инж. Стилиян Каменов - председател на РЗК Монтана 
23. Мая Григорова – председател на Стопанска Камара Монтана 
 
Съвместно с членовете на Областния съвет за развитие участие в заседанието взеха и: 
 
Георги Цеков – директор на РДСП Монтана 

Десислава Каменова – директор на ДСП Монтана 
Софка Михалкова – директор на ДСП Чипровци 
Хилда Владимирова – директор на ДСП Лом 
Литка Костова – и.д. директор на ДСП Берковица 
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Елена Димитрова – представител на РДСП Монтана 

 
 Заседанието откри Областният управител Ивайло Петров, който приветства 
присъстващите с добре дошли и обяви дневния ред както следва: 
 

1. Представяне и обсъждане на разработен Проект на Областна стратегия за развитие 
на социалните услуги в област Монтана за периода 2016-2020 г. 

2.   Разни. 
 
След като не постъпиха предложения за добавяне на допълнителни точки в дневния 

ред г-н Петров запозна накратко, в рамките на точка 1, участниците в заседанието с 
нормативните изисквания, регламентиращи процедурата по разработване, съгласуване и 
утвърждаване на стратегическия документ, свързан с развитието на социалните услуги в 
областта за петгодишния период от 2016 до 2020 г. 

Зам. областният управител Нина Петкова на свой ред поздрави с добре дошли 

участниците в заседанието и даде думата на Даниела Найденова – старши експерт в дирекция 
АКРРДС на Областна администрация Монтана за кратко презентиране на основните аспекти в 
съдържанието на социалната стратегия. 

От представената информация по отношение на структурата на документа стана ясно, 
че основната цел на Областната стратегия е да превърне област Монтана в регион с модерни, 
разнообразни и достъпни социални услуги, отговарящи на потребностите на хората и 

общностите в риск и допринасящи за тяхната пълноценна реализация и подобрено качество 
на живот. Предвижда се изпълнението на стратегията да се осъществи приоритетно в две 
направления, както следва: Направление 1 – Повишаване качеството на живот на уязвими 
деца и младежи и техните семейства и Направление 2 – Социално включване на лица с 
увреждания, уязвими хора и общности в неравностойно положение, както и грижа за старите 
хора. 

В основата на Направление 1 стои съществената задача да се създадат условия за 
ранна интервенция и предотвратяване на рискове, водещи към социална изолация и 

изключване на деца и семейства паралелно с подкрепа за семейства с деца в риск. 
Направление 2 си поставя за цел да се ускори процеса на деинституционализация 

посредством гарантиране на достъпа до качествени социални услуги в общността. 
По отношение на всяко от изброените направления са формулирани съответните 

специфични цели, мерки и дейности, обвързани с необходимите индикатори за измеримост на 

постигнатите резултати.  
Практическата реализация на стратегията включва няколко основни етапа, като 

първата половина на 2016 г. е критична предвид необходимостта от изготвяне и приемане на 
Общински стратегии за развитие на социалните услуги в 11-те общини на територията на 
област Монтана.  

През втората половина на 2018 г. ще бъде разработена Междинна оценка за 
резултатите и постигнатите ефекти от стратегията. Именно това е етапът, през който, 

съобразно препоръките от Междинния доклад, ще се актуализират и заложат приоритетите и 
мерките да края на периода на действие на документа – 2020 г., когато ще бъде извършена и 

финална оценка на изпълнението. 
Г-жа Петкова благодари на Даниела Найденова за направената презентация, като 

подчерта, че стратегическият документ остава отворен за бъдещо допълване или корекции в 
съдържанието съобразно възникващите потребности. Преди да даде думата на г-н Георги 

Цеков тя благодари на УНИЦЕФ за оказаната методическа подкрепа, а също и на областния 
оперативен екип за извършената работа. 

Г-н Цеков също изказа благодарност на членовете на оперативния екип, в резултат от 
чиито усилия са отразени адекватно всички необходими изисквания към съдържанието на 
стратегията и е отделено нужното внимание на всяка заложена дейност и услуга. Директорът 
на РДСП отправи молба към представителите на общините в областта да подготвят и приемат 
във възможно най-кратки срокове своите Общински стратегии за развитие на социалните 

услуги, като обърна внимание върху необходимостта в краткосрочен план да бъдат 
формулирани натурални показатели за реализация на съответните услуги. 

Думата поиска д-р Тимчев – председател на Общински съвет Берковица, за да изкаже 

удовлетворение от заложеното в съдържанието на документа най-вече що се отнася до 
мерките насочени към грижата за децата и младежите. Д-р Тимчев отправи препоръка към 
общините да предприемат необходимите стъпки, за да повишат квалификацията на 
служителите, занимаващи се с възрастни хора и хора в неравностойно положение. 

Г-жа Нина Петкова прикани присъстващите за още мнения и коментари. 
След като такива не постъпиха проектът на стратегически документ за развитие на 

социалните услуги бе подложен на гласуване, в резултат от което Областният съвет за 
развитие взе следното РЕШЕНИЕ : 

http://oblastmontana.org/
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Съгласува Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Монтана за периода 2016-2020 г.  
 
гласували: 23 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се” 
 
Приетият стратегически документ ще бъде публикуван в Интернет-страницата на 

Областна администрация Монтана след като бъде съгласуван от Директора на РДСП и 

утвърден от Областния управител на област Монтана. 
В рамките на точка 2 от дневния ред “Разни” Нина Петкова уведоми присъстващите, 

че за в бъдеще предстои одобряването на актуализирания правилник за дейността на 
Областната комисия по социална политика, което по всяка вероятност ще се осъществи под 
формата на неприсъствена процедура след като правилникът бъде готов в окончателния си 
вид. 

С това дневният ред на заседанието бе изчерпан и то бе закрито. 

 

 
 
 
 
 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

Областен управител на област Монтана 
           /П/ 
 

 
 
 
 
 

 

 
Изготвил: Добромир Тодоров – главен експерт в дирекция АКРРДС 
              /П/ 
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