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П Р О Т О К О Л 

№ 1/29.04.2013 г. 

 

 Днес, 29.04.2013 г. на основание чл. 16 от Правилника за устройството и 

дейността на Областната комисия по социална политика), както и във връзка с чл. 5 

от Правилника се проведе редовно заседание на Областната комисия по социална 
политика.  

 На заседанието присъстваха, както следва: 

Нина Петкова – председател на Комисията и зам. областен управител на област 

Монтана;  

Георги Цеков – зам. председател на Комисията и директор на Регионална дирекция 

„Социално подпомагане”, гр. Монтана; 

Даниела Найденова – координатор на Комисията и ст. експерт в дирекция АККРДС 

към Областна администрация Монтана; 

Елена Димитрова – координатор на Комисията и гл. експерт в РД „Социално 

подпомагане”, гр. Монтана; 

ЧЛЕНОВЕ:  

Ваня Симеонова – мл. експерт ХД и образование към Община Бойчиновци; 

Бистра Борисова - ст. експерт „Общинска собственост, промишлено стопански 

дейности, културни и социални дейности” - Община Брусарци; 

Мая Райкова – гл. експерт към Община Монтана; 

Инж. Иван Пасков – директор СИР и ТСУ към Община Якимово; 

Нели Борисова-Аспарухова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. 

Монтана; 

Доника Дончева – началник отдел „Закрила на детето” в Дирекция „Социално 

подпомагане”, гр. Лом; 

Бистра Борисова – ст. експерт ОС гр. Брусарци; 

Петя Христова - директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Берковица; 

Диана Божинова - директор на „Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение 

и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. Монтана; 

Наталия Иванова - старши инспектор в Агенцията за хора с увреждания; 

Светланка Иванова – началник сектор ПУ към „Регионална служба по заетостта”, гр. – 

Монтана; 

Д-р Рени Славкова - гл. секретар на „Регионална здравна инспекция”, гр. – Монтана; 

Рени Димитрова - Областен координатор по проект „Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”; 

Елза Димитрова - Областен координатор по проект „Развитие на системата за 

планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. 

Дневния ред, както следва:  

1. Разглеждане и одобряване на Проект на Годишен мониторингов доклад 

за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) през 2012 г. 

2. Други. 
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След гласуване Областната комисия по социална политика взе следните 

РЕШЕНИЯ:  

По т.1 от дневния ред 

РЕШЕНИЕ 1: (18 гласа – „ЗА”; „ВЪЗДРЪЖАЛИ СЕ” – няма; „ПРОТИВ” – няма. Приема 

се.) 

Областната комисия по социална политика одобрява Проект на Годишен 

мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) през 2012 г. 

 

 

 

Изготвил протокола: /П/  

/Д. Найденова – координатор на Областната комисия по социална политика и ст. 

експерт АКРРДС/      

 

 

НИНА ПЕТКОВА /П/ 

 

ЗАМ. ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА       

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
 


