РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
Днес 03.05.2017 г., в заседателна зала № 1 на Областна администрация Монтана
се проведе заседание на Областната комисия по социална политика към Областния
съвет за развитие на област Монтана, съгласно Заповед № РД- 22-11/03.05.2017 г. на
инж. Иван Сергисов ВРИД Областен управител на област Монтана.
На заседанието участие взеха :
1. Нина Петкова – председател, зам. областен управител на област Монтана;
2. Георги Цеков – зам . председател, директор на РДСП – Монтана;
3. Елена Димитрова- гл. експерт в РДСП - Монтана;
4. Росица Христова – гл. специалист в РДСП - Монтана;
5. Мария Георгиева- гл. специалист в РДСП - Монтана;
6. Николай Петров – мл. експерт „Европейски програми” в Община Берковица;
7. Николай Илиев – заместник кмет на Община Бойчиновци;
8. Вера Борисова – социален работник в Община Брусарци;
9. Мая Гуглина – заместник кмет на Община Вълчедръм;
10. Камелия Миланова – специалист „Социални дейности и касиер”ОбщинаВършец;
11. Галя Йонска – гл. експерт „Хуманитарни дейности”- Община Георги Дамяново;
12. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ в Община Лом;
13. Ема Кирилова – управител на Дневен център за стари хора –Община Медковец;
14. Мая Райкова – гл. експерт „Социални дейности”- Община Монтана;
15. Цветана Кирилова – гл. експерт ХД и секретар на МКБППМН-ОбщинаЯкимово;
16. Хилда Владимирова – директор на ДСП - Лом;
17. Литка Костова – началник ХУСУ при ДСП - Берковица;
18. Десислава Димитрова – директор на ДСП – Монтана;
19. Софка Михалкова – директор на ДСП – Чипровци;
20. Анна Целова – Регионален представител отдел „Мониторинг и контрол - западен
ИРМ”- Враца към Държавана агенция за закрила на детето;
21. Даниела Накова- гл. секретар на РЗИ гр.Монтана;
22. Росица Ангелова – началник на отдел в ОМДК в Регионално управление на
образованието гр.Монтана;
23. Даниела Първанова –Началник отдел Услуги по заетостта към ДРСЗ - Монтана;
24. Елза Петрова – областен координатор към АСП- Монтана;
Нели Дацова – директор на дирекция АККРДС на Областна администрация Монтана;
Секретар:
Силвия Вилсонова - младши експерт в дирекция АКРРДС;
Комисията по социална политика има налице необходимия кворум за провеждане на
заседание.

Г-жа Нина Петкова откри заседанието на комисията по социална политика към
Областния съвет за развитие, като благодари на всички присъстващи за участието им и
представи предварителния дневен ред както следва :
1. Обсъждане и одобрение на Годишен Мониторингов доклад за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016 - 2020 г. в област
Монтана;
2. Други;
Председателя на комисията даде думата на участниците за предложения и
допълнителни точки към дневния ред, но такива не бяха направени и се пристъпи към
разглеждане на точките по дневния ред. Поради възникнал се ангажимент от страна на
г-жа Петкова се наложи заседанието да бъде ръководено от инж. Иван Сергисов –
ВРИД Областен управител на област Монтана.
По първа точка :
Г-н Сергисов уведоми участниците в заседанието, че Годишният мониторингов
доклад представлява ключов инструмент за развитие на политики и програми в
социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции, като
Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2016-2020 г.,
която бе приета от Областния съвет за развитие на област Монтана през м. март 2016 г.
Основната цел на мониторинга, чрез Годишния мониторингов доклад е да се оцени
постигнатия напредък спрямо заявените цели, като се ползват показателите
идентифицирани в процеса на планиране.
Г-н Иван Сергисов благодари на всички заинтересовани страни за положените
усилия за съвместната работа и даде думата на г- н Георги Цеков директор на РДСПМонтана.
Г-н Цеков разясни на участниците, че Мониторинговия доклад е разработен от
Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ към Областната комисия по социална политика,
сформирано със Заповед № РД–22–10 от 21.04.2017 г. на областен управител на област
Монтана въз основа на:
 Докладите за изпълнение на общинските стратегии за развитие на социалните
услуги и годишните планове към тях
 Събраната и обобщена информация от социални услуги и проверки на място .
Г-н Георги Цеков, благодари на представителите на общините за разработването
на Информационните карти, които спомогнаха за обезпечаване на текущия мониторинг
на изпълнение на дейностите по Стратегията на областно и общинско ниво и премина
към представянето на Годишния доклад както следва:
Отчет по Приоритетно направление 1: Повишаване качеството на живот на
уязвими деца и младежи и техните семейства .
Община Берковица
1. Разкриване на Семейно – консултативен център в гр. Берковица с филиал в
гр. Вършец, финансиран от УНИЦЕФ;
 Целева група – уязвими деца и семейства от високорискови общности,
подрастващи и млади хора извън системата на образование, заетост и обучение,
обособени ромски общности.
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Дейността на услугата започва от 10 март 2016 г. с назначаване на социален
работник, социален сътрудник и ръководител. Поетапно, след преминаване на конкурс,
са назначени психолог, медицинско лице, още двама социални работника и двама
социални сътрудници. Услугата е насочена към работа с маргинализирани общности.
2. Личен асистент – проект “Независим живот”;
3. Личен асистент – проект НП АХУ.
Община Бойчиновци
1. Личен асистент – проект “Независим живот”;
2. Личен асистент – проект НП АХУ;
3. Здравен медиатор – 1 лице;
4. Приемна грижа.
Община Брусарци
1. Личен асистент – проект “Независим живот”;
2. Личен асистент – проект НП АХУ;
3. Приемна грижа.
Община Вълчедръм
1. Приемна грижа;
2. ЦОП – планирана услуга, целева група – деца и семейства в риск, няма
определен капацитет и година на стартиране;
3. Личен асистент – проект “Независим живот”;
4. Личен асистент – проект НП АХУ.
Община Вършец
1. Личен асистент – проект “Независим живот”;
2. Личен асистент – проект НП АХУ.
Община Георги Дамяново
1. Личен асистент – проект “Независим живот”;
2. Личен асистент – проект НП АХУ.
Община Лом
1. ЦОП - разкрит на 01.06.2016 г. с капацитет 50 места, целева група – деца и
семейства в риск;
2. Дейностите по подготовката за разкриване на ЦОП са извършени с
идентифициране на източници на финансиране и избор на подходящо местоположение.
Предвидено е до 2020 г. ЦОП - Лом да достигне пълен капацитет - 70 и предполагаем
брой ползватели за година около 180 – 200 души, обхващайки общините Брусарци и
Медковец, както и разкриване на филиал на ЦОП - Лом в община Брусарци;
3. Приемна грижа – 55 деца, настанени в приемни семейства;
4. Здравни медиатори – 3 бр.;
5. Община Лом – в грижа за децата, финансиран от ОП "Развитие на човешките
ресурси" 2014-2020, процедура: BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско
развитие“;
6. “Приеми ме 2015“, финансиран по ОП "Развитие на човешките ресурси"
2014-2020, процедура: BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015“;
7. Личен асистент – проект “Независим живот”;
8. Личен асистент – проект НП АХУ.
Община Медковец
1. Личен асистент – проект “Независим живот”;
2. Личен асистент – проект НП АХУ;
3. Приемна грижа
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Община Монтана
1. Звено „Майка и бебе” – капацитет 4 места, разкрит на 01.04.2016г., целева
група – бременни жени, майки с деца без подкрепа;
2. Център за ранна интервенция – капацитет 30 места, целева група – деца с
увреждания, майки в риск от изоставяне на новородени деца;
3. Дневен център за деца с увреждания към КЗСУ - капацитет 20 места,
разкрит на 01.05.2016 г., целева група – деца с увреждания;
4. Семейно – консултативен център, целева група – уязвими деца и семейства
от високорискови общности, подрастващи и млади хора, извън образование, заетост и
обучение, от обособени ромски общности, финансиран от УНИЦЕФ;
5. Център за майчино и детско здраве, целева група – бременни, родилки и
деца до 3 години от уязвимите групи – финансиран от УНИЦЕФ;
6. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и
потребност от постоянна медицинска грижа с капацитет 8 места /КЗСУ/Предоставяне
на специализирана медицинска грижа от лекари-педиатри, мед. сестри,
рехабилитатори.
7.“Зона заКрила” - социална услуга в общността - Детският център за
застъпничество и подкрепа „Зона заКрила“ въвежда специализиран подход и услуги за
деца, жертви на насилие, обединяващи добри юридически, медицински,
психологически и социални практики с приятелски към детето процедури и среда.
8. Комплексен подход за ромско включване в община Монтана - Проект в
партньорство със Швейцарското посолство в РБ - Целевите групи по проекта обхващат
преди всичко децата от 3 до 10-11 години и техните родители, млади хора, здравно
неосигурени жители на ромски квартали- Кошарник, Огоста, с. Габровница, бременни,
родители с малки деца.
9. Приемна грижа – настанени 42 деца в 36 приемни семейства;
10. Личен асистент – проект “Независим живот”
11. Личен асистент – проект НП АХУ
1. Приемна грижа;
След представянето на доклада от директора на РДСП - Монтана г-н Георги
Цеков, думата взе Альона Арсенова –директор на дирекция ХСДПЗ Община Лом,
която добави, че липсват част от услуги за Община Лом.
По поставения въпрос г- н Сергисов добави, че приема забележката и
Мониторинговия доклад ще се изпрати коригиран по електронната поща на всички
членове на комисията.
Други коментари не бяха направени и единодушно се взе решение : Годишния
мониторинговия доклад да бъде приет с дъпълненията към него.
След гласуването заседанието продължи по втора точка от дневния ред:
Г-н Сергисов даде думата за други коментари по темата, както и за добавяне на
нови предложения, но такива не бяха направени .
Г-н Иван Сергисов, благодари за днешното участие на всички, след което закри
заседанието.
НИНА ПЕТКОВА / П /
Заместник областен управител на област Монтана
Изготвил: Силвия Вилсонова - младши експрет в дирекция АКРРДС /П/
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