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РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

 

 

 ПРОТОКОЛ  

 

Днес, 03.12.2019 г. в заседателна зала № 1 на Областна администрация 

Монтана се проведе учредително заседание на Областния съвет за хората с 

увреждания  при следния дневен ред: 

1. Представяне на членовете на Областния съвет за хората с увреждания. 

2. Приемане на Правилник за дейността на  Областния съвет за хората с 

увреждания. 

3. Други. 

 

На заседанието присъстваха : 

1. Спаска Георгиева – представител на община Берковица; 

2. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива; 

3. Петя Петрова – представител на община Медковец; 

4. Зорница Стоянова - представител на Дирекция „Регионална служба по 

заетост” – гр. Монтана; 

5. Пламка Иванова - представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Чипровци; 

6. Веселин Найденов - представител на Регионално управление на 

образованието – Монтана; 

7. Антон Тошев – представител на община Вършец; 

8. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на 

АХУ; 

9. Тодор Тодоров – председател на Сдружение „Диабет“ – Монтана; 

10. инж. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на 

хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана; 

11. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана; 

12. Даниела Табакова – регионален представител за област Монтана на 

„Комисията за защита от дискриминация“; 

13. Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България, 

регион Монтана; 

14. Атанас Иванов – председател на ССБ – РО Монтана; 

15. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. 

Монтана; 

16. Невена Иванова - представител на Синдикален регионален съюз на КТ 

„Подкрепа” – гр. Монтана; 

17. Йорданка Христова – Истаткова – представител на Регионална здравна 

инспекция – Монтана; 

18. Галина Найденова – представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Монтана; 
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19. Калина Асенова - представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Лом; 

20. Михаил Михайлов – представител на Дирекция „Социално подпомагане“ 

– Берковица; 

21. Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана. 

 

Заседанието откри г-н Белчев, като приветства присъстващите и им благодари 

за участието им в  учредително заседание на Областния съвет за хората с 

увреждания. 

Г-н Белчев поздрави по случай Международния ден на хората с увреждания – 

3 декември! 

Тай каза, че днес ние се присъединяваме към честването на празника с 

уважение към вас, хората, които ежедневно преодолявате трудности, непознати за 

останалата част от обществото, отстоявайки с воля и кураж правото си на достоен 

живот. 

Вярва, че наша много важна и чисто човешка мисия е хората с увреждания да 

получат необходимата подкрепа за постигане на пълноценно човешко съществуване. 

Гаранция за успешното решаване на проблемите им е партньорство и 

сътрудничество между държавните институции, местната власт и 

неправителствените организации на хората и за хората с увреждания. Те са част от 

нашето общество и заслужавате внимание, уважение и възхищение за волята и 

достойнството, с които посрещате трудностите, за силния дух и стремежа да 

направите живота си по-пълноценен и радостен. Наш дълг е да облекчим трудното 

им ежедневие и да протегнем приятелска ръка с разбиране и топлота. 

През последните години сме свидетели на чести промени в областта на 

законодателството с цел подобряване живота на хората с увреждания и социалната 

им адаптация. Затова ще продължим да бъдем отговорни към решаването на 

проблемите и ще оказваме подкрепа за осигуряването на социална защита.  

Настоящето учредително заседание е свикано във връзка с това, че по силата 

на чл. 19 от Закона за хората с увреждания за провеждане на политиката за правата 

на хората с увреждания областните управители създават областни съвети. 

 В състава на областните съвети се включват представители на областната и 

общинската администрация, на териториалните органи на изпълнителната власт, на 

национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално 

представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, 

юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена 

полза, както и други заинтересовани лица, работещи в областта на правата на хората 

с увреждания. 

 Областните съвети съдействат и подпомагат областните управители при 

осъществяване, анализиране, разработване на стратегии, планове, мерки и други 

дейности, свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с 

увреждания на областно ниво. 

 Членовете на областните съвети не получават възнаграждение за участието 

си в заседанията. 

С цел реализиране правата на хората с увреждания предлага днешното 

учредително заседание на Областния съвет за хората с увреждания, ще се проведе 

при следния дневен ред: 

1. Представяне на членовете на Областния съвет за хората с увреждания. 

2. Приемане на Правилник за дейността на  Областния съвет за хората с 

увреждания. 

3. Други. 
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Дадена бе думата на присъстващите за други предложения за включване в  

дневния ред. Такива не бяха направени. 

За така предложения дневен ред гласуваха: 

- „за” – 21 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се! 

 

 

По т. 1 

Г-н Белчев, даде думата на г-жа Викторова, която да представи постъпилите 

предложения за поименен състав на Областния съвет за хората с увреждания. 

Г-жа Викторова представи поименно всяко предложено от поканените 

институции/организации лице за член на областния съвет за хората с увреждания, а 

именно: 

1. Спаска Георгиева – представител на община Берковица; 

2. Ваня Симеонова – представител на община Бойчиновци; 

3. Вера Борисова – представител на община Брусарци; 

4. Виолета Георгиева – представител на община Вълчедръм;  

5. Антон Тошев – представител на община Вършец; 

6. Десислава Цветанова – представител  на община Георги Дамяново; 

7. Альона Арсенова – представител на община Лом; 

8. Петя Петрова – представител на община Медковец; 

9. Мая Райкова – представител на община Монтана; 

10. Дияна Александрова - представител на община Чипровци; 

11. Цветанка Кирилова – представител на община Якимово; 

12. Зорница Стоянова - представител на Дирекция „Регионална служба по заетост” – 

гр. Монтана; 

13. Светла Узунова – директор на ДБТ – гр. Монтана; 

14. Лина Маринова – директор на  ДБТ – гр. Берковица; 

15. Камелия Арсенова –  директор на ДБТ – гр. Лом; 

16. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр. Монтана; 

17. Йорданка Христова – Истаткова – представител на Регионална здравна 

инспекция – Монтана; 

18. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана; 

19. Галина Найденова – представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Монтана; 

20. Калина Асенова - представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – Лом; 

21. Михаил Михайлов – представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Берковица; 

22. Пламка Иванова - представител на Дирекция „Социално подпомагане“ – 

Чипровци; 

23. Персияна Петкова – представител на Регионално управление на образованието – 

Монтана; 

24. Даниела Табакова – регионален представител за област Монтана на „Комисията 

за защита от дискриминация“; 
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25. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана; 

26. Невена Иванова - представител на Синдикален регионален съюз на КТ 

„Подкрепа” – гр. Монтана; 

27. Иван Сергисов – представител на Асоциация на индустриалния капитал в 

България; 

28. Стилян Каменов - представител на Сдружение „Стопанска камара Монтана”; 

29. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива; 

30. инж. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на 

хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана; 

31. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ; 

32. Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България, регион 

Монтана; 

33. Атанас Иванов – председател на ССБ – РО Монтана; 

34. Тодор Тодоров – председател на Сдружение „Диабет“ – Монтана; 

35. Маргарита Младенова - представител на РО на Съюза на глухите за област 

Монтана. 

РЕЗЕРВИНИ ЧЛЕНОВЕ: 

1.Веселин Найденов - представител на Регионално управление на образованието – 

Монтана; 

2.Недко Жеков - представител на РО на Съюза на глухите за област Монтана. 

         Г-н Белчев се обърна към присъстващите, като каза, че имат думата за мнения и 

предложения. Такива не бяха направени поради, след което г-н Белчев предложи да 

се премине към гласуване на поименния състав на Областния съвет за хората с 

увреждания 

За така отправеното предложение гласуваха: 

- „за” –21 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се ! 

          След гласуването, заседанието продължи в своята последователност, като г-н 

Белчев обяви, че се преминава към втора точка от дневния ред.  

 

По т. 2 

 Г-н Белчев отново даде думата на г-жа Викторова. Поради това, че проекта на 

Правилник за дейността на  Областния съвет за хората с увреждания бе изпратен на 

присъстващите предварително и те са имали възможност да се запознаят с неговото 

съдържание, бе дадена думата за мнения и предложения. 

 Г-жа Викторова обърна внимание на присъстващите, че съгласно чл.3. от 

цитирания проект на правилник: 

 (2) Председател на Областния съвет за хората с увреждания е Областният 

управител. 

(3) Заместник-председател на Областния съвет за хората с увреждания е 

представител на организация на или за хората с увреждания. 

(4) Секретар на Областния съвет за хората с увреждания е служител в Областна 

администрация Монтана. 

 Във връзка с това предстои избирането на заместник-председател и на 

присъстващите бе дадена думата за предложения. В дискусията се включи г-жа 

Табакова – регионален представител за област Монтана на „Комисията за защита от 

дискриминация“ с предложение за зам. председател да бъде избран г-н Петър 
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Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България, регион Монтана. Г-н 

Белчев покани присъстващите за други предложения, но такива не бяха направени, 

поради което предложението бе предложено за гласуване. 

 

За така отправеното предложение:  г-н Петър Богданов – координатор на Съюза на 

инвалидите в България, регион Монтана, да бъде избран за заместник-председател 

на Областния съвет за хората с увреждания гласуваха: 

- „за” –21 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се ! 

Г-н Белчев предложи секретар на Областния съвет за хората с увреждания да бъде г-

жа Викторова, която е и определеният за Областна администрация Монтана 

координатор по правата на хората с увреждания. Отново бе дадена думата за 

предложения, но такива не последваха, поради което се премина към гласуване. 

За така отправеното предложение:  г-жа Силва Викторова да бъде избрана за 

секретар на Областния съвет за хората с увреждания гласуваха: 

- „за” –21 

- „против” – 0 

- „въздържали се” – 0 

Приема се ! 

РЕШЕНИЕ 

Областния съвет за хората с увреждания избира: 

 Г-н Петър Богданов – координатор на Съюза на инвалидите в България, 

регион Монтана за заместник-председател на Областния съвет за хората; 

 Г-жа Силва Викторова - секретар на Областния съвет за хората с 

увреждания. 
    След което заседанието продължи в своята последователност, като премина 

към т.3 от дневния ред. 

По т. 3 

 Г-н Белчев, даде думата за други мнения и предложения, но такива не бяха 

направени, след което, той благодари на всички за участието и закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /П/ 

Областен управител на област Монтана 
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