РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Монтана
ПРОТОКОЛ
от
проведено заседание на Областна комисия по социална политика към Областния
съвет за развитие на област Монтана
05.07.2018 г.
Днес 05.07.2018 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.
В заседанието взеха участие представители на Областната комисия по
социална политика:
1. Нина Петкова – председател, зам. областен управител на област Монтана;
2. Георги Цеков – зам . председател, директор на РДСП – Монтана;
3. Вера Борисова – социален работник в Община Брусарци;
4. Елена Ангелова Декина – представител на Община Вълчедръм;
5. Десислава Рангелова – гл. експерт „Хуманитарни дейности” в Община
Георги Дамяново;
6. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ – Община Лом;
7. Цеца Илиева Бориславова – гл. счетоводител в Община Медковец;
8. Мая Райкова – гл. експерт „Социални услуги” – Община Монтана;
9. Цветана Кирилова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и секретар на
МКБППМН” – Община Якимово;
10. Мария Георгиева – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”,
гр. Монтана;
11. Десислава Димитрова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”,
гр. Монтана;
12. Камелия Иванова – Началник отдел „Закрила на детето” при Дирекция
„Социално подпомагане”, гр. Чипровци;
13. Хилда Владимирова – директор Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Лом;
14. Росица Ангелова – началник на отдел ОМДК в „Регионално управление на
образованието”, гр. Монтана;
15. Елена Илиева- Истаткова представител на Регионален център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование гр. Монтана;
16. Димитър Василев – представител на Дирекция „Регионална служба по
заетостта”, гр. Монтана;
17. Таня Петкова – директор ДАПФСО на „Регионална здравна инспекция”,
гр. Монтана;
18. Благовеста Нончева – Областен съвет на Българския червен кръст – гр. Монтана.

Секретар:
Надя Стайкова-Дамянова - младши експерт в дирекция АКРРДС;
От областна администрация Монтана присъства:
- Нели Дацова – директор на дирекция АККРДС на Областна администрация
Монтана;
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 на областно ниво на Проект на Концепция на Закон за социалните
услуги;
2. Обсъждане и приемане на Годишен Мониторингов доклад за изпълнението на
Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. в област
Монтана – 2017 г.;
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.
По първа точка:
Г-жа Нина Петкова даде думата на г-н Георги Цеков, директор на Регионална
дирекция социално подпомагане – гр. Монтана.
Г-н Цеков от своя страна благодари за дадената дума и премина към запознаване
на членовете на комисията с предложената Концепция, съгласно която новата правна
регламентация на социалните услуги ще бъде развита в контекста на три основни цели достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и
интегрираност на подкрепата.
След направени обсъждания членовете на комисията изразиха становище в
подкрепа на предложения Закон за социалните услуги, който да уреди в пълнота
въпросите относно предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола
и мониторинга на социалните услуги.
След направените и обсъдени предложения бе обобщено следното Становище
по така представения Проект на Концепция на Закон за социалните услуги, което
да бъде изпратено до Министерство на труда и социалната политика.
1. Изготвянето на Националната карта на услугите да се изработва от
независими експерти, които не са общински служители, което би осигурило
неутрален и обективен поглед върху нуждите на съответната община.
2. По отношение насочването към резидентна грижа за пълнолетни лица, които
са финансирани от държавния или общинския бюджет, трябва да се
извършва от експерти на специализирани служби, външни на общинската
администрация.
3. Относно предвиденото създаване на отделен орган към МТСП и неговите
функции, предлагаме да не се създава нова административна структура. Да
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бъдат преразгледани компететностите на съществуващите административни
структури и предвидените функции – контрол, мониторинг и проверките за
спазването на стандартите за качество на представяните социални услуги, да
се осъществяват чрез подсилване капацитета на АСП на национално и
областно ниво.
По втора точка:
Г-жа Нина Петкова даде думата на Надя Стайкова- Дамянова младши експерт в
дирекция АКРРДС в Областна администрация Монтана да представи презентация на
Годишен мониторингов доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на
социалните услуги 2016-2020 г. в област Монтана – 2017 г.
Г-жа Стайкова, разясни на участниците, че Мониторинговия доклад е
разработен от Звеното за мониторинг и оценка /ЗМО/ към Областната комисия по
социална политика, въз основа на:
 Докладите за изпълнението на общинските стратегии за развитие на социалните
услуги и на годишните планове към тях, предоставени от всички общини от
областта;
 Обобщена информация за предоставяни през 2017 г. социални услуги на
територията на област Монтана - по общини, въз основа на попълнени от
доставчиците на социални услуги и от общините Информационни карти
/приложение 1 и 2/;
 Информация предоставена от Регионална дирекция „Социално подпомагане” –
Монтана, Регионално управление на образованието – Монтана и Дирекция
„Регионална служба по заетостта” – Монтана.
 Резултатите от извършени през 2017 г. проверки на място.
След представянето на презентацията от Надя Стайкова- Дамянова - младши
експерт в дирекция АКРРДС, думата взе Альона Арсенова - директор на дирекция
ХСДПЗ в Община Лом, която добави, че поради краткото време желае допълнително да
се запознае с така изготвения Годишен мониторингов доклад за 2017 г. по отношение
информацията за община Лом.
Г-жа Петкова каза, че окончателния Мониторингов доклад ще бъде изпратен по
електронната поща на всички членове на комисията и ще бъде качен на интернет
страницата.
Други коментари не бяха направени и комисията прие Годишния
мониторинговия доклад за 2017 година.
След гласуването, г-жа Петкова даде думата за други коментари по темата както
и за добавяне на нови предложения, но такива не бяха направени.
Г-жа Нина Петкова, благодари на всички за днешното участие и закри
заседанието.
НИНА ПЕТКОВА /П/
Заместник областен управител на област Монтана
Изготвил: Надя Стайкова - Дамянова - младши експерт в дирекция АКРРДС , 12.07.2018 г. /П/

Монтана, пл. „Жеравица” № 1, тел. 096 399101, факс 096 399129
http://montana.government.bg/, e-mail: montana@montana.government.bg

