
П Р О Т О К О Л 

 

от неприсъствено вземане на решение 

от Звеното за мониторинг и оценка към Областната комисия по социална 

политика 

за 

 

ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТ НА АКТУАЛИЗИРАНА ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА 

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (2011 – 2015 Г.) 

На 08.01.2015 г. Председателят на Звеното за мониторинг и оценка към 

Областната комисия по социална политика и зам. областен управител на област 

Монтана – г-жа Нина Петкова, прегледа постъпилите писмени решения за 

неприсъствено одобрение на Проект на Актуализирана Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.).  

В отговор на писмо с изх. № ОКД-45-17 от 18.12.2014 г. на Областна 

администрация Монтана до членовете на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) към 

Областната комисия по социална политика за прилагане на процедура за 

неприсъствено вземане на решение за одобрение на Проект на Актуализирана 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 

2015 г.), са постъпили общо 18 положителни решения. 

1. Преглед на постъпилите решения 

След направения преглед на постъпилите отговори се установи, че от общо 26 

члена, в Областна администрация Монтана са постъпили: 

 18 потвърждения от титулярни членове (повече от половината от членовете 

на ЗМО, съгласно чл. 34, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на 

Областната комисия по социална политика) за подкрепа на Проект на Актуализирана 

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 

2015 г.). 

2. Несъгласия 

В рамките на проведената писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решение в Областна администрация Монтана не са постъпили писмени становища, 

включващи коментари и препоръки към предложението за одобряване на Проект на 

Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Монтана (2011 – 2015 г.). 

3. Препоръки 

В рамките на проведената писмена процедура за неприсъствено вземане на 

решение са постъпили предложения за допълване в Актуализираната Стратегия от 

ДСП Берковица, както следва: 

3.1. Развитие на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. 

Бойчиновци; 

3.2. Развитие на Преходно жилище за деца - гр. Бойчиновци; 

3.3. Развитие на център за настаняване от семеен тип за лица - гр. Бойчиновци; 

3.4. Развитие на Дневен център за възрастни – с. Замфирово, община 

Берковица; 

3.5. Разширяване на Център за обществена подкрепа: 

- разширяване на обхвата, включване и община Вършец; 

- увеличаване на капацитета – 50 бр. 

 



4. Заключение 

В резултат на проведената процедура за неприсъствено вземане на решение 

Звеното за мониторинг и оценка към Областната комисия по социална политика взе 

следното решение: 

Решение 1. Звеното за мониторинг и оценка към Областната комисия по 

социална политика одобрява: 

Проект на Актуализирана Областна стратегия за развитие на социалните услуги 

в област Монтана (2011 – 2015 г.), като допълва и следните социални услуги: 3.1. 

Развитие на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. Бойчиновци; 

1. Развитие на Център за социална рехабилитация и интеграция – гр. 

Бойчиновци; 

2. Развитие на Преходно жилище за деца - гр. Бойчиновци; 

3. Развитие на център за настаняване от семеен тип за лица - гр. Бойчиновци; 

4. Развитие на Дневен център за възрастни – с. Замфирово, община Берковица; 

5. Разширяване на Център за обществена подкрепа: 

- разширяване на обхвата, включване и община Вършец; 

- увеличаване на капацитета – 50 бр. 

 

Съгласно чл. 5, т. 16 от Правилника за устройството и дейността на Областната 

комисия по социална политика, Проектът на Актуализирана Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) следва да бъде 

одобрен и от Областната комисия по социална политика. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:      КООРДИНАТОР: 

НИНА ПЕТКОВА      ДАНИЕЛА НАЙДЕНОВА 

Зам. областен управител на област Монтана  старши експерт в дирекция АКРРДС 


