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Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я  

О Б Л А С Т Е Н  У П Р А В И Т Е Л  Н А  О Б Л А С Т  В И Д И Н  

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 

№  РД 09/172 

 

Видин, 30.11.2015 г. 
 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.19, ал.1 от 

Закона за социалното подпомагане, чл. 36а от Правилник за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане и Заповед № РД09/166/03.11.2015 г. на Областен управител на 

област Видин 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Областен оперативен екип за координация и разработване на Областна стратегия за 

развитие на социални услуги в област Видин за периода 2016-2020 година в състав: 

 

Ръководител на екипа: 

Албена Георгиева - Заместник областен управител на област Видин; 

Заместник-ръководител: 

Ирена Велкова-Ангелова– и.д. Директор на Регионална дирекция за социално 

подпомагане – Видин; 

 

Членове: 

 Основно звено:  

1. Пролет Гошева Георгиева-Николова – главен експерт отдел  „РРУПП”, Областна 

администрация Видин; 

2. Силвия Стрезова – главен експерт, отдел „РРУПП”, Областна администрация 

Видин; 

3. Даниела Миткова Ангелова – главен експерт „Социално подпомагане”, РДСП – 

Видин; 

4. Ива Славчева Томова  - главен експерт „Закрила на детето”, РДСП – Видин 

5. Боряна Лозанова – координатор по проект BG051PO001-6.2 13-001 „Развитие на 

системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално 

равнище“, изпълняван от Агенция за социално подпомагане по ОП „РЧР“. 

 

 

 Разширено звено, включващо: 

 

1. Общински координатор за община Белоградчик – Елена Александрова, главен 

експерт „Социални дейности“; 

2. Общински координатор за община Бойница - Магдалена Иванова, юрисконсулт в 

община Бойница; 

3. Общински координатор за община Брегово – Лариса Георгиева, координатор 

Социални дейности; 

4. Представител на община Видин; 
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5. Общински координатор за община Грамада - Елена Тимчишина, младши експерт 

„ОбС и хуманитарни дейности“, община Грамада; 

6. Представител на община Димово; 

7. Общински координатор за община Кула - Христела Александрова, „Хуманитарни 

дейности и разрешителни режими”, община Кула; 

8. Общински координатор за община Макреш – Ванюша Тошева, секретар на община 

Макреш; 

9. Общински координатор за община Ново село - Наталия Тодорова, главен експерт 

„Социални услуги в общността и канцелария“, община Ново село; 

10. Представител на община Ружинци; 

11. Общински координатор за община Чупрене - Корнелия Антова, главен специалист 

„Социална политика”, община Чупрене. 

 

12. Владко Вълчев - представител на Регионален инспекторат по образованието – 

Видин; 

13. Представител на Регионална здравна инспекция – Видин; 

14. Илияна Веселинова – директор дирекция „Социално подпомагане“ – гр. 

Белоградчик; 

15. Орлин Цветков – директор дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Брегово; 

16. Маргарита Маркова – директор дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Видин; 

17. Людмила Първанова – директор дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Димово; 

18. Таня Петкова – директор дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Кула. 

 

19. Ангел Георгиев - директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик; 

20. Петър Петров – началник отдел „Активна политика на пазара на труда“, Дирекция 

„Бюро по труда“ – Видин; 

21. Галя Недкова – директор на Дирекция „Бюро по труда“ – Кула; 

 

22. Николай Цолов – председател на Сдружение Свободен младежки център; 

23. Д-р Марийка Рангелова – председател на Фондация Уникалните деца на Видин; 

24. Емилия Йосифова – председател на Фондация Подкрепа за реализация; 

25. Любка Александрова – изпълнителен директор на Регионално дружество за 

подкрепа на лица с умствени затруднения; 

26. Нели Петрова-Димитрова – председател на Управителния съвет на Институт по 

социални дейности и практики; 

27. Силвия Славчева – директор на Комплекс за социални услуги за деца и семейства – 

Видин. 
 

Основното звено: 

 

 Координира и организира цялостната дейност по разработването на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2016-2020 г. на областно ниво; 

 Разработва структурен анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и 

го представя на общините с оглед унифициране на базите данни при разработване на 

стратегическия документ; 

 Извършва предварителен преглед на общинските анализи на ситуацията и оценка на 

потребностите от социални услуги в съответните общини; дава насоки и препоръки за 

доработване на анализите, преди гласуването им от общинските съвети; 

 Провежда периодични срещи за съгласуване и обсъждане на работни варианти на 

областната стратегия;  

 Събира информация на областно ниво и систематизира данните;  
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 Извършва необходимата комуникация и координация с общинските екипи, 

разработващи Анализа на потребностите от социални услуги на общинско ниво; с 

представителите на териториалните звена на централната изпълнителна власт и НПО; 

 Разработва, обсъжда и предлага вариант на Областна стратегия за развитие на 

социалните услуги в област Видин 2016-2020 г. на областния управител и на директора 

на РДСП – Видин за предварително съгласуване; 

 Организира обществени обсъждания при разработването на стратегическия документ 

със заинтересованите страни. 

 

Разширеното звено: 

 

 Участва в процеса по разработването на Областната стратегия за развитие на 

социалните услуги за периода 2016-2020 г. на областно ниво; 

 Предоставя необходимите данни за разработване на стратегията в рамките на своите 

правомощия и компетенции; 

 Участва в общи и тематични срещи, свързани с разработването на стратегията на 

областно и общинско ниво; 

 Предоставя експертни мнения, становища, коментари и анализи за целите на 

стратегическото планиране в социалната сфера на областно и общинско ниво; 

 Оказва необходимото съдействие на областния оперативен екип и общинските 

координатори при разработването на стратегията и общинските анализи. 

 

Настоящата заповед отменя заповед РД 09/112/28.07.2015 г. Копие от заповедта да се 

връчи на горепосочените лица за сведение и изпълнение.  

 

 

 

 

/П/ 

 

МОМЧИЛ СТАНКОВ 

Областен управител на област Видин 

 

 


