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                                   ПРОТОКОЛ  

     от 

 Заседание на 
Областния съвет за развитие на област Монтана  
                       29.10.2010 г. 

 
    Днес 29.10.2010 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. 
 
 Членове с право на глас: 

 1. Славей Костодинов – кмет на община Бойчиновци 
 2. Венцислав Куткудейски – кмет на община Медковец 
 3. Юлия Каменова – кмет на община Брусарци 
 4. Весела Коларска – зам. кмет на община Монтана 

 (Замества г-н Златко Живков, кмет на община Монтана) 
 5. Цветелина Александрова – зам. кмет на община Георги Дамяново 
 (Замества г-н Дилян Димитров, кмет на община Георги Дамяново) 
 6. Корнелия Зайнелова – зам. кмет на община Вълчедръм 
 (Замества г-н Иван Барзин, кмет на община Вълчедръм) 

 7. Владимир Теофилов – зам. кмет на община Лом 
 (Замества г-жа Пенка Пенкова, кмет на община Лом) 
 8. Иван Жеков – секретар на община Вършец 
 (Замества г-жа Боряна Бончева – Лечева, кмет на община Вършец) 

 9. Цветана Живкова – председател на общински съвет Брусарци 
 10.Евгени Антонов – председател на общински съвет Медковец 
 11.Мария Димитрова – председател на общински съвет Бойчиновци 
 12.Иво Иванов – представител на общински съвет Монтана 

 13.Петър Якимов – представител на общински съвет Берковица 
 (Замества г-н Ангел Иванов, представител на общински съвет Берковица) 

14.Анюта Лазарова – представител на община Чипровци 
(Замества г-н Захарин Замфиров, кмет на община Чипровци) 
15.Цветана Кирилова – представител на община Якимово 

(Замества г-н Георги Георгиев, кмет на община Якимово) 
16.Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” Монтана 
17.Ангел Ангелов – председател на ТПП Монтана 
18.Първолета Христова – секретар на БСЧП „Възраждане” Монтана 

 
 На заседанието присъстваха и: 
 19.Мая Райкова – представител на община Монтана 
 20.Альона Арсенова – представител на община Лом 

21.Стефка Александрова – директор на РДСП Монтана 

22.Елена Димитрова – представител на РДСП Монтана 
23.Росица Христова – представител на РДСП Монтана 
24.Нели Борисова – представител на ДСП Монтана 
25.Анна Целова – представител на Държавна агенция „Закрила на детето” 

26.Марин Маринов – председател на ССИ Монтана 
 

 Заседанието откри областният управител г-н Ивайло Петров, като обяви и дневния 
ред, при който то да бъде проведено, а именно: 

1. Обсъждане и приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в 
област Монтана (2011 – 2015 г.) 
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 Г-н Петров откри заседанието и запозна накратко присъстващите с настъпилите през 

настоящата 2010 г. промени в Закона за социалното подпомагане и в Правилника за неговото 
прилагане, които регламентират задълженията на областния управител, кметовете на общини 
и общинските съвети по отношение на необходимостта от разработване на стратегия за 
развитие и практическо приложение на социалните услуги съответно на областно и общинско 

ниво. 
 Изработването на стратегически документ на територията на 28-те административни 
области в страната е предхождано от успешно приложен от страна на УНИЦЕФ модел на 
областно планиране на социалните услуги с участието на всички заинтересовани страни в три 

пилотни области – Русе, Видин и Перник. 
 Получените в резултат на практическото приложение на документа резултати в трите 
посочени по-горе области са повлияли в положителна насока и са дали основание да се счита, 
че пилотния проект ще намери успешно приложение навсякъде. Като следствие от това е 
формиран модел на планиране в социалната сфера с разработена и приложена методика, 

подходи и инструменти, които позволяват добрите практики да се мултиплицират в 
национален мащаб. Постигната е договореност с Министерството на труда и социалната 
политика, Агенцията за социално подпомагане и УНИЦЕФ за практическото прилагане на 
подхода в българските области и общини. 

 След направените разяснения областният управител предостави думата на г-жа 
Даниела Найденова, изпълняваща функцията координатор по изготвянето на стратегията от 
името на областна администрация Монтана да презентира пред участващите в заседанието 
основните моменти при изготвянето на стратегическия документ и конкретните стъпки, които 

следва да бъдат предприети при неговата практическа реализация във времето.  
Г-жа Найденова представи областния оперативен екип, като в презентацията си 

наблегна преди всичко на основните етапи в неговата работа, както следва:  
 Първи етап - подготовка и създаване на партньорства. 
 

  През този начален етап е сформиран областния оперативен екип, включващ 
представители на областна администрация Монтана, общините Монтана и Берковица, 
представители на Регионална дирекция социално подпомагане и Дирекция социално 
подпомагане, Главна дирекция „Контрол по правата на детето” към Държавна агенция „Закрила 

на детето” и Фондация „Рома” Лом. Определени са общински координатори, проведени са 
информационни срещи, както и първа работна среща на областно ниво. Всички заинтересовани 
страни са запознати с процеса на областно планиране, главните насоки на работа и времевия 
график за реализация. 

 Втори етап - проучване и анализ. 
 

Събрана е статистическа информация, извършен е анализ на съществуващата  
Ситуация в областта и общините, като са набелязани проблеми, определени са, потребностите 
и тенденциите при рисковите групи. По време на етап две е извършен финансово-

икономически анализ на наличните ресурси и възможности, приети са аналитични доклади за 
всяка община от съответните общински съвети и е проведена втора областна работна среща с 
цел обсъждане на заключенията и препоръките в аналитичния доклад и съгласуване на 
визията, ценностите, принципите и приоритетите за действие. 

 Трети етап – стратегическо планиране и консултиране 
 

В резултат на работата по време на третия етап са сформирани тематични групи по 
приоритетни направления с представители на общините и съответните Дирекции „Социално 

подпомагане”, определени са общи и специфични цели, дейности, индикатори и очаквани 
резултати. Осъществен е дизайн на социалните услуги, като същевременно са набелязани 
необходимите човешки и финансови ресурси. Проведена е областна среща с тематичните 
групи за дискутиране, коригиране и допълване на дейностите на територията на всяка 
община, както и за определяне на необходимите междуобщински услуги, които да подкрепят 

рисковите групи, живеещи на територията на две или повече общини. 
На финала на своята презентация г-жа Найденова обобщи, че съгласно разпоредбите 

на чл.36а, ал.5 и §29 от Закона за социалното подпомагане окомплектованият вариант на 
стратегическия документ е внесен за обсъждане и одобрение в Областния съвет за развитие 

на областта. 
След като бе представена работата на екипа, г-н Ивайло Петров прикани 

присъстващите да гласуват внесения проект на Областна стратегия за развитие на социалните 
услуги в областта и след проведеното гласуване стратегията бе приета с единодушие от 

членовете на съвета. 
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Думата бе дадена на г-жа Стефка Александрова, директор на Регионалната 

дирекция за социално подпомагане, която даде положителна оценка за работата на 
областния оперативен екип и постигнатите резултати, като изказа благодарност към 
кметовете на общините и общинските съвети за оказаното съдействие най-вече по 

отношение на дефинирането на специфичните проблеми в социалната сфера на ниво 
общини и набелязването на съответните мерки за тяхното последващо включване в 
стратегията. 

Г-жа Весела Коларска на свой ред изказа благодарност към екипа, както и 

своето удовлетворение от факта, че положените през годините усилия под формата 
на различни проекти в социалната област са намерили своето отражение в 
изготвянето на един цялостен стратегически документ, допълнен от нови мерки, 
позволяващи да се адресират най-належащите нужди при рисковите групи. 

В заключение след направените обсъждания, предложения и дискусии 
Областният съвет за развитие на област Монтана взе следното РЕШЕНИЕ: 

Като резултат от проведеното сред членовете на съвета гласуване, 
Областният съвет за развитие на област Монтана одобрява, със 18 гласа 

„за”, 0 гласа „против”, 0 гласа „въздържали се”, внесения проект на 
Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 
(2011 – 2015 г.) 

С това дневният ред бе изчерпан и заседанието – закрито. 

   

 

 

ИВАЙЛО ПЕТРОВ 

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

/П/ 

 

 

 

 

 Изготвил:  

          Добромир Тодоров, Старши експерт в дирекция АКРРДС 

 /П/ 

 


