
 

 

 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

ПРОТОКОЛ 

от 

проведено заседание на Областна комисия по социална политика към Областния 

съвет за развитие на област Монтана  

13.04.2018 г. 

 

Днес 13.04.2018 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. 

 

     В заседанието взеха участие представители на Областната комисия по 

социална политика: 
1. Росен Белчев – председател, Областен управител на област Монтана; 

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

Членове: 

1. Николай Илиев – заместник кмет на община Бойчиновци; 

2. Вера Борисова – представител на община Брусарци; 

3. Мая Гуглина – заместник кмет на община Вълчедръм; 

4. Десислава Рангелова – представител на община Георги Дамяново; 

5. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ в Община Лом; 

6. Мая Райкова – гл. експерт „Социални услуги” - Община Монтана; 

7. Илия Илиев – заместник кмет на община Чипровци; 

8. Хилда Владимирова - представител на Дирекция Социално подпомагане - Лом; 

9. Десислава Каменова – директор на Дирекция социално подпомагане – Монтана; 

10. Камелия Ангелова представител на Дирекция социално подпомагане - 

Чипровци; 

11. Елена Илиева- Истаткова – представител на РЦПППО - Монтана; 

12. Николет Белчева – представител  на РЗИ - Монтана; 

13. Даниела Накова - Директор на ДРСЗ – Монтана; 

14. Росица Ангелова – началник на отдел в ОМДК в Регионално управление на 

образованието гр. Монтана; 

15. Христина Каменова – представител на ДАЗД; 

 

Надя Стайкова-Дамянова - младши експерт в дирекция АКРРДС на Областна 

администрация Монтана, Секретар на Областната комисия по социална политика. 

 

Поканени да вземат участие в заседанието бяха: 

1. Д- р Султанка Петрова – Заместник министър на МТСП; 

2. Доц. Д-р Георги Бърдаров – представител на МТСП; 

3. Д-р Теменужка Златанова – началник отдел в МТСП; 

4. Мария  Лазарова – регионален представител на КНСБ –Монтана; 

5. Светлана Тодорова – представител на СРС на КТ „Подкрепа“; 

6. Мая Григорова – представител на Стопанска камара –Монтана; 
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7. Костадин Георгиев – представител на РСХС- Монтана и РЗК –Монтана;  

8. Славка Нончева – председател на ТПП –Монтана; 

9. Росица Христова – РДСП –Монтана; 

10. Спаска Тодорова – РДСП – Монтана;  

11. Радка Тошева – ДСП –Монтана; 

12. Борислав Борисов – ДСП-Монтана; 

13. Светлин Георгиев - ДСП-Монтана; 

14. Галина Найденова – ДСП- Монтана; 

15. Анюта Лазарова – Иванова- ДСП –Монтана; 

 

От областна администрация Монтана присъства: 

- Инж. Цветко Цветков – Заместник областен управител на област Монтана; 

- Инж.Нели Дацова – директор на дирекция АККРДС на Областна администрация 

Монтана; 

Комисията по социална политика има налице необходимия кворум за провеждане на 

заседание. 

 

Г-н Росен Белчев – Областен управител на област Монтана откри заседанието на 

комисията по социална политика към Областния съвет за развитие на област Монтана, 

като благодари на всички присъстващи за участието им в днешната среща и представи 

поканените да вземат участие от страна на МТСП  г-жа Султанка Петрова –Заместник 

министър на труда социалната политика, доц. Д–р Георги Бърдаров и д-р Теменужка 

Златанова – началник отдел в МТСП. На работната среща, поради служебен 

ангажимент не присъства д-р Т. Тодорова. 

Председателят на комисията поясни на присъстващите, че поводът за днешната 

среща е във връзка с инициирана поредица от срещи-дискусии от Министерство на 

труда и социалната политика в един от най-засегнатите региони в страната от 

демографска криза, след което  продължи с представянето на дневния ред както следва: 

 

1. Предизвикателства пред социалната политика в България - Султанка 

Петрова – Заместник министър на МТСП 

2. Демографските проблеми- състояние и тенденции – доц. Д-р Георги 

Бърдаров; 

3. Състояние и тенденции на жизненото равнище и доходите в област 

Монтана - д-р Теменужка Златанова, МТСП 

  

По първа точка: 

Г-н Белчев предложи думата да вземе д-р Султанка Петрова, която благодари на 

г-н Белчев за съдействието и организацията на настоящата среща и поясни целта на 

работните срещи, а имено да се обсъдят най- подходящите форми на взаимодействие и 

партньорство в социалната сфера, да се чуят проблемите на място, както и конкретни 

идеи за разрешаване на демографската криза и набелязване на мерки за повишаване на 

жизнения стандарт на населението в региона.   

Д-р Петрова отправи покана към своя екип за запознаване на присъстващите с 

демографската ситуация и жизнения стандарт в региона и даде думата на доц. Д-р 

Георги Бърдаров, преподавател в Софийския университет и заместник декан на 

Факултет по геология и география. 

Доц. Д-р Бърдаров от своя страна благодари и представи изчерпателна 

презентация за демографските проблеми – състояние и тенденции  в страна и в региона. 
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След презентацията доц. д-р. Бърдаров благодари за вниманието и предостави на 

присъстващите анкета за проблемите на място и личното виждане за решенията. 

Г-н Белчев благодари на доц. д-р Георги Бърдаров и отправи покана за 

коментари или въпроси. 

От своя страна г-н Белчев зададе въпрос към д-р Петрова дали е започнала 

работа по регионалните демографски политики.  

Д-р Петрова благодари за въпроса и поясни, че именно с анкетите, които ще се 

попълнят се прави анализ върху тях и след това се дават конкретни предложения за 

комуникиране, координиране и бъдещи полезни местни политики в съответната област. 

Г-н Белчев отправи въпрос и към доц. д-р Бърдаров относно увеличаването на 

заплащането през последните няколко години в България и дали това би довело до 

завръщането на българите от чужбина. 

Доц. д-р Бърдаров благодари за въпроса на г-н Белчев и каза ,че не може да се 

говори за реимиграция в близките години, но повишаването на заплатите ще акцентира 

върху задържане на младите хора, които в момента са в България. 

По трета точка от дневния ред презентация изнесе д-р Теменужка Златанова – 

началник отдел в МТСП, тя акцентира върху политиката по доходи и жизнено равнище 

и приоритетите на държавната политика по социална икономика и социално 

предприемачество. 

Входа на обсъждания по направената презентация от д-р Златанова, от страна на 

присъстващите постъпиха въпроси както следва:  

- Г-жа Славка Нончева – председател на „Търговско промишлена палата“ – 

гр.Монтана, по повод професионалното обучение и разкриване на паралелка в ПГТЕ 

„Христо Ботев“- гр.Монтана, минималната разлика във размера на получаваните 

социалните помощи и трудовите възнаграждения, което води до ниска мотивация при 

хората за започване на работа, и включване на групите инвалиди в обществото, чрез 

получаване на подходяща работа.   

- Г-жа Мая Григорова – председател на сдружение „Стопанска камара“ – 

гр.Монтана постави въпроси относно какъв е механизма за определяне на минимална 

работна заплата в страната и защо първите три дни от болничните се заплащат от 

работодателя. 

По повдигнатите въпроси отношение взеха заместник министъра д-р Султанка 

Петрова, доц. д-р  Георги Бърдаров и д-р Теменужка Златанова, като д-р Петрова 

отбеляза, че в Министерски съвет е внесен за разглеждане – Закон за предприятията на  

социалната и солидарната икономика, който е насочен към уязвимите групи на 

българското общество и дава възможност на държавата и общините да подкрепят този 

вид солидарна и социална икономика. 

След изчерпване на дневния ред председателя на комисията по социална 

политика благодари още веднъж на всички за тяхното участие и закри заседанието. 

 

РОСЕН БЕЛЧЕВ    /П/ 

Областен управител на област Монтана 

 

Изготвил: Надя Стайкова- Дамянова 

Младши експeрт  в дирекция АКРРДС,  17.04.2018 г. 
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