
 
 
 

РЕПУБЛИКА  БЪЛГАРИЯ  

Областен управител на област Монтана  

 

З А П О В Е Д 

№ ОКД – 20-2 

Монтана 16. 03.2021 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с 

изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Монтана (2016 – 2020 г.), приета от Областния съвет за развитие на област 

Монтана на заседание, проведено на 23.03.2016 г., и Правилника за устройството и 

дейността на Комисията по социална политика, приет от Областния съвет за 

развитие на заседание, проведено на 15.07.2016 г., както и поради настъпили 

промени в състава на Комисията по социална политика 

   

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

  Актуалния поименен състав на Звеното за мониторинг и оценка (ЗМО) към 

Областната комисия по социална политика, както следва: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Димитрова – зам. областен управител на област 

Монтана; 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално 

подпомагане” – Монтана; 
 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. Юлия Евгениева – гл. експерт „Здравеопазване, социални и хуманитарни 

дейности в Община Берковица; 

2. Бисер Методиев – заместник-кмет на Община Бойчиновци; 

3. Вера Борисова – социален работник в Община Брусарци;  

4. Миглена Станимирова – заместник-кмет на Община Вълчедръм; 

5. Цветелина Крумова – специалист „Социални дейности и касиер” на Община 

Вършец; 

6. Десислава Рангелова – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в Община  

Георги Дамяново; 

7. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ – Община Лом; 

8. Цеца Бориславова – гл. счетоводител в Община Медковец; 

9. Александър Герасимов – директор на дирекция „Хуманитарни дейности“– 

Община Монтана; 

10. Силвия Иванова – специалист „СИП и ХД” – Община Чипровци; 

11. Цветана Кирилова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и секретар на 

МКБППМН” – Община Якимово; 

12. Лидия Димитрова – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. 

Монтана; 
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13. Галина Найденова – Началник отдел "ИОХУСУ"– Дирекция „Социално 

подпомагане”, гр. Монтана; 

14. Ваньо Андреев – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Берковица; 

15. Камелия Иванова – Началник отдел „Закрила на детето” при Дирекция 

„Социално подпомагане”, гр. Чипровци; 

16.  Асен Методиев – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Лом;  

17. Анна Целова – гл. инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен”, ИРМ 

Враца към Държавна агенция за закрила на детето; 

18. Росица Ангелова – началник на отдел ОМДК в „Регионално управление на 

образованието”, гр. Монтана; 

19. Диана Божинова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса 

на приобщаващото образование гр. Монтана; 

20. Наталия Иванова – старши инспектор в Дирекция „Интеграция на хората с 

увреждания” към Агенция за хората с увреждания; 

21. Светла Узунова– директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”, 

гр. Монтана; 

22. Николет Белчева – Главен секретар на „Регионална здравна инспекция”, гр. 

Монтана;  

23. Благовеста Нончева – Областен съвет на Българския червен кръст – гр. 

Монтана. 

24. Бойка Борисова – началник на отдел „Статистически изследвания“ – гр. 

Монтана. 

 

СЕКРЕТАР:  

 Галя Донова – Иванова – главен експерт в дирекция АККРДС към Областна 

администрация Монтана. 

  

 Настоящата заповед отменя Заповед № ОКД-20-1-/15.07.2020 г. на Областен 

управител на област Монтана. 

Копие от заповедта да се изпрати на заинтересованите лица за сведение и 

изпълнение. 

 

   

 

РОСЕН ИВАНОВ БЕЛЧЕВ /п/ 

Областен управител на област Монтана 
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