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Рег. № 2803/6484/10.12.2015 г. 

ПРОТОКОЛ №32 

 
Днес, 10.12.2015 год., от 11.00 часа в Конферентния център на Областна 

администрация Видин се проведе тридесет и второто заседание на Областния съвет за 

развитие на област Видин.  

 

На заседанието присъстваха: 

1. Елка Георгиева - Зам. Областен управител; 

2. Анелия Влаховска – Началник отдел РРУПП – Областна администрация. 

3. Борис Николов – Кмет на община Белоградчик; 

4. Анета Генчева – Кмет на община Бойница; 

5. Лариса Лалова –Експерт на община Брегово; 

6. Огнян Ценков  – Кмет на община Видин; 

7. Венци Пасков – Зам. Кмет на община Видин; 

8. Генади Велков - Председател на общински съвет Видин; 

9. Елена Тимчишина  –Експерт на община Грамада; 

10. Анелия Лилова – Зам. Кмет на община Димово; 

11. Добромир Тодоров -  Председател на общински съвет Димово; 

12. Д-р Владимир Владимиров – Кмет на община Кула; 

13. Димитър Цанков - Председател на общински съвет Кула; 

14. Наталия Тодорова – Експерт на община Ново село; 

15. Габриела Живкова – Експерт на община Ружинци; 

16. Корнелия Антова – експерт на община Чупрене; 

17. Боян Илиев –Секретар на СРС на КТ „Подкрепа” – Видин; 

18. Антон Дамянов –Експерт на РС на КНСБ – Видин; 

19. Ирена Велкова – Изп. Директор РДСП Видин; 

20. Борис Стругарев - КРИБ  – Видин; 

 

На заседанието присъстваха още: 

 

1. Албена Георгиева - Зам. Областен управител; 

2. Силвия Стрезова – Главен експерт, отдел РРУПП; 

3. Пролет Гошева – Главен експерт, отдел РРУПП; 

 

Членове с право на съвещателен глас 

 

1. Десислава Емилова- Войкова  - Представител на гражданско сдружение „Аз обичам 

Видин“; 

2. Ненчо Нешев - Представител на гражданско движение „Видин“; 

 

Г-жа Елка Георгиева откри срещата, поздрави присъстващите за участието в 32-то 

заседание на Областния съвет за развитие на област Видин и ги запозна с дневния ред, а 

именно: 

1. Представяне на Проект на Областна стратегия за развитие на социалните услуги  

2016-2020г. в област Видин  – докладва Пролет Гошева,  главен експерт 

„РРУПП”, ОА - Видин. Обсъждане и решение за съгласуване на стратегията. 

 

2. Предложения за определяне на двама представители на общините за членове на 

Регионалния съвет за развитие на Северозападния район, съгласно чл.18,  ал. 5 и 

6  от Закона за Регионалното развитие и съгласно чл.44,  ал.4 от Правилника за 

прилагане на Закона за Регионалното развитие. Обсъждане и гласуване на 

решение. 
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3. Разни.  

 

Дневният ред  бе предложен за гласуване и бе приет единодушно от присъстващите. 

 

След това г-жа Георгиева покани присъстващите да се представят кратко, понеже има нови 

кметове и председатели на общински съвети. 

 

След представянето Г-жа Елка Георгиева даде думата на г-жа Албена Георгиева, зам. 

Областен управител, която накратко представи процеса на планиране на стратегията. 

 

Г-жа Елка Георгиева благодари за свършената работа и отбеляза, че това е втора социална 

стратегия за област Видин и предложи преди да преминем към т.1 от дневния ред, като даде 

думата на Пролет Гошева, главен експерт „РРУПП”, ОА – Видин да докладва. 

 

Г-жа Пролет Гошева представи презентация в резюме за Областната стратегия за 

социалните услуги в за 2016- 2020г.: 

 

 Процес на планиране: 

 Следващи стъпки;  

 Съдържание на стратегията; 

 Визия на стратегията; 

 Стратегически цели: 

 Закриване на специализирани институции; 

 Планирана промяна на социалните услуги; 

 Планирани за разкриване  социални услуги в общността за деца; 

 Планирани за разкриване  социални услуги в общността от резидентен тип за 

възрастни; 

 Планирани за разкриване  социални услуги – подкрепящи в общността за възрастни. 

 

Г-жа Гошева представи подробно по общини броя и видовете социални услуги, които 

предстоят в следващия период – изграждане на защитени жилища, центрове за настаняване 

от семеен тип, дневни центрове, домове за стари хора. 

 

Г-жа Елка Георгиева благодари и отбеляза, че новата стратегия предлага устойчивост и 

развитие на услугите в областта. Има пълно обхващане на услугите, което е гаранция за 

подобряване на условията за живот на целевите групи. След това даде думата на 

присъстващите за забележки и предложения, но каза, че те са възможни в периода на 

изготвяне на междинна оценка на стратегията. 

 

Г-н Венци Пасков сподели, че е участвал в екипа и са работили много активно, стратегията 

е изготвена на база задълбочен анализ. Към момента в областта функционират 

приблизително 60 социални услуги и за предоставянето им  работят около 800 човека. 

Всичко е съобразено със структурата на населението. Очаква се да стартира проект на 

правителството за деинституционализация на двата дома в Салаш и Куделин. В град Видин 

например в медикосоциалния дом от 100 деца вече са 30, останалите са изведени в приемна 

грижа. Ще се търсят средства и от Европейските фондове, за да се финансират тези услуги.   

 

Г-жа Елка Георгиева благодари и попита за други мнения. 

 

Г-н Борис Николов сподели, че има опасения за двата центъра за деца без родители в 

Белоградчик, понеже през 2010г. са били отпуснати 1 милион и 100 хиляди лева, но парите са 

похарчени и ги няма.Сега има груб строеж само. Необходими са 600 000 лв. за обзавеждане и 

довършване на двата дома. Ще търси помощ и от правителството и от областната 
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администрация. За двата дома за стари хора ще кандидатства по Програмата за развитие на 

селските райони. 

 

Г-жа Елка Георгиева обеща съдействие и предложи да минем към решение за съгласуване 

на стратегията. 

 

Гласували:  

ЗА: 22 

ПРОТИВ: 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма 

 

На база на проведеното гласуване се формулира следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 1 

Прието с протокол № 32 от  10 декември 2015г., 

 от заседание на ОСР: 

Областен съвет за развитие на област Видин  

 

РЕШИ: 

Съгласува Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин  

2016-2020г.   

 

 

Г-жа Елка Георгиева предложи преди да преминем към т.2 от дневния ред и предложи за 

представители на общините от област Видин в Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район  г-н  Огнян Ценков- Кмет на Видин и г-н Борис Николов – Кмет на 

Белоградчик. Покани присъстващите да отправят и други предложения. След като такива не 

постъпиха се премина към гласуване: 

 

Гласували:  

ЗА: 22 

ПРОТИВ: 0 

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: Няма 

 

На база на проведеното гласуване се формулира следното решение: 

 

 

РЕШЕНИЕ № 2 

Прието с протокол № 32 от  10 декември 2015г., 

 от заседание на ОСР: 

Областен съвет за развитие на област Видин  

 

РЕШИ: 

Избира за представители на общините от област Видин в Регионалния съвет за развитие на 

Северозападен район: г-н  Огнян Ценков- Кмет на Видин и г-н Борис Николов – Кмет на 

Белоградчик. 
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Г-жа Елка Георгиева попита за още въпроси по т. 3 и след като такива не постъпиха, 

благодари на всички присъстващи и  закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/П/ 

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА 

Зам. Областен управител на област Видин 

Зам. Председател на ОСР на област Видин 

 

 
 

/П/  

Анелия Влаховска  

Началник отдел РРУПП  

Секретар на ОСР на област Видин 


