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ПРОТОКОЛ №22  
 

Днес, 05.03.2010г. от 10 часа в Конферентния център  на Областна 
администрация Видин се проведе двадесет и второто заседание на Областния съвет за 
развитие на област Видин.  
 
На заседанието присъстваха: 

1. Пламен Стефанов – Областен управител на област Видин; 
2. Eлка Георгиева – Заместник областен управител на област Видин; 
3. Румен Младенов – Председател Общински съвет Димово; 
4. Тодор Илиев – кмет на община Димово; 
5. Марко Петров – Кмет на община Кула; 
6. Борислав Ванков – Зам. кмет на община Видин; 
7. Костадин Ангелов – Председател общински съвет Бойница; 
8. Анета Генчева – Кмет на община Бойница; 
9. Ваньо Костин – Кмет на община Чупрене; 
10. Богомил Станков – Председател Общински съвет Чупрене; 
11. Николай Гергов – Кмет на община Грамада; 
12. Красимир Кирилов – Гл. секретар ТПП – Видин; 
13. Нина Николова - Председател Общински съвет Белоградчик; 
14. Александър Алексиев – Зам. кмет община Белоградчик; 
15. Светослав Славчев - Председател Общински съвет Видин; 
16. Величко Минчев - Председател Общински съвет Ново село; 
17. Детелина Лукова – Зам. кмет община Ружинци; 
18. Стефан Кръстев – Председател СРС на КТ „Подкрепа”; 
19. Олег Антов – Председател ИСА – Видин; 
20. Антон Дамянов – Председател РС на КНСБ – Видин; 

 
На заседанието присъстваха представители на единадесетте общински служби 

„Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето”, експерти „Социални дейности 
към общинските администрации. 

 
Г-н Пламен Стефанов откри заседанието и благодари на присъстващите за 

участието в 22-то заседание на Областния съвет за развитие на област Видин. 
Заседанието се счита редовно предвид присъствието на повече от 2/3 от общия брой на 
членовете на съвета. 
 
Областният управител запозна присъстващите с дневния ред, а именно: 
 
1.  Представяне, обсъждане и приемане на проекта на Областна стратегия за развитие 
на социалните услуги в област Видин 2010-2015г. (проекта е предоставен  
предварително на членовете на съвета по ел. поща) - Кратка презентация на проекта от 
представител на УНИЦЕФ за България, участвал в разработването на стратегията 
 
2.  Представяне и обсъждане на въпроси от социалната сфера – докладват 
представители на Областната и общинските дирекции за социално подпомагане и 
Закрила на детето 
          

Г-н Стефанов подложи дневния ред на гласуване. Същият бе приет единодушно от 
присъстващите. 

 
По точка 1 от дневния ред: 

Областният управител даде думата на г-жа Венелина Богданова и г-жа 
Ралица Сечкова, които направиха презентация на изготвената Областна стратегия за 
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развитие на социалните услуги в област Видин 2010-2015г. Г-жа Сечкова уточни, че 
стратегията е общ продукт и е изготвена с участието на всички заинтересовани страни. 
До този момент е изпълнена работата по планирането на социалните услуги, но от тук 
нататък през следващите шест години предстои същинската работа по реализацията на 
предвидените социални услуги, което е много по-трудно. Целта е социалните услуги да 
достигнат до човека, т.е. до крайния потребител. 

Основните аспекти на изложената презентация включваха: 
- Визия на Областната стратегия; 
- Основни принципи и подходи; 
- Обхват на стратегията; 
- Приоритетни целеви групи; 
- Приоритетни направления; 
- Предвидени дейности за изпълнение; 
- Общи мерки и политики в други свързани сектори; 
- Резултати; 
- Финансови измерения; 
- Изпълнение на стратегията; 
- Подкрепата от УНИЦЕФ. 
Г-н Стефанов благодари на г-жа Богданова и г-жа Сечкова за представената 

презентация и предостави думата на присъстващите за мнения, допълнения, 
предложения и становища. 

Г-жа Генчева направи няколко предложения, касаещи община Бойница – да се 
добави разкриване на Център за настаняване от семеен тип, който е в процес на 
изграждане.  По отношение на обществените трапезарии са предвидени само 20 лица, а 
в момента се изхранват 95 нуждаещи се. За социалните услуги – предвидени са 40 лица 
за домашен социален патронаж, при капацитет 150 лица. 

Г-жа Сечкова отговори, че направените предложения ще бъдат отразени. 
Г-жа Влаховска представи забележките и предложенията на Областна 

администрация Видин: 
1. Да се ускори създаването и функционирането на Регионалния Ресурсен център 

за развитие на човешките ресурси; 
 

2. Относно назначаването на „ромски” експерт към областна администрация 
Видин, да се коригира на „експерт по етнически и демографски въпроси”. 
Такива служители има назначени и към общинските администрации; 
 

3. Във връзка с изграждането на Звено за мониторинг и оценка като структура в 
рамките на Областна администрация Видин - Звеното да включва и  външни 
експерти, да се обсъди от кои институции. Експертите от Областна 
администрация да имат координираща функция.  
 

4. По отношение на функциите на Областния управител, вторият параграф 
„Подпомага общините на територията на област Видин ..........” и третият 
параграф  „Подпомага РДСП и кметовете на общините в изготвянето...........”  да 
бъдат заменени с „координира работата на общините при ....................” и 
„координира работата на РДСП и кметовете на общините.................; четвъртият 
параграф да се коригира на: внася за одобрение, изготвения от ЗМО годишен 
план за изпълнение на стратегията в ОСР. 

 
5. Относно оперативното изпълнение на комуникационната програма и 

определените задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в 
областна администрация Видин е необходимо прецезиране на предвидените 
дейности на експерта, предвид неговата ангажираност с текущи задачи и 
задължения. Тези ангажименти биха могли да включват: публикуване на 
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стратегията на сайта на Областна администрация Видин, прессъобщения в 
медиите при изпълнение на различните мерки и дейности от стратегията.  

 
Г-н Стефанов предостави думата на г-жа Сечкова. Тя уточни, че след изпращане на 

изготвената стратегия екипът е получил конкретни писмени предложения. 
Комуникационната програма е удачно да бъде в общата дейност. Относно звеното за 
мониторинг и оценка, то включва и разширен екип, в който участват и представители 
на общините. 

Г-жа Маркова подчерта, че съгласно новия закон за социалното подпомагане 
Дирекциите съгласуват общинските планове за предоставяне на социални услуги. 
Необходимо е общината да определи служител, който да извършва координация на 
дейностите по изготвяне и изпълнение на общинската стратегия.  

Г-н Пасков благодари на УНИЦЕФ и областна администрация Видин за успешната 
им съвместна работа и уточни, че в ДВ бр. 15 от 23.02.2010г. е публикуван изменения 
Закон за социалното подпомагане и предстои приемането на Правилник за приложение 
на закона. В измененият закон е предвидено в чл. 19, ал. 1, че Областните управители 
организират разработването и утвърждават стратегии за развитие на социалните услуги 
на областно ниво, съгласувано със съответните Регионални дирекции за социално 
подпомагане. Съгласно ал. 2 Общинските съвети приемат стратегии и годишни планове 
за развитие на социалните услуги на общинско ниво, съгласувано със съответните 
Дирекции „Социално подпомагане”. Това, което е направено в област Видин с 
изготвянето на настоящата стратегия, тепърва предстои в другите области. При 
посещението си в гр. Белоградчик, Министър Младенов направи коментар, че в област 
Видин съществува мрежа от социални услуги, но ние ще продължим да ги развиваме.  

Г-н Цветков сподели, че е необходимо да се проведе среща с ръководството на 
общинска администрация Брегово, тъй като предвидените социални услуги за 
общината са недостатъчни. 

Г-жа Сечкова уточни, че в направената презентация не са изведени всички 
социални услуги, заложени в стратегията и изреди някои от социалните дейности и 
услуги, разписани за община Брегово.  

Г-н Олег Антов постави въпроса за финансирането на стратегията. В таблицата с 
финансовите измерения на стратегията има разминаване на предвидените средства по 
години с общия размер на необходимите средства за реализация на дейностите.  

Г-жа Богданова отговори, че финансовия ресурс се предвижда да се осигури не 
само от общинските и републиканския бюджет, но и от структурните фондове на ЕС 
чрез Оперативните програми. 

Г-н Стефанов подложи на гласуване  проекта на стратегията, с така направените 
забележки. Стратегията за развитие на социалните услуги бе приета единодушно от 
всички присъстващи членове, след което се премина към т. 2 от дневния ред. 

Г-н Пасков уточни, че вече функционират Обществените съвети и Комисиите за 
детето. В последно време много се говори за домашното насилие над децата. Но ние 
работим активно за предотвратяването му и за сигнализиране на компетентните 
институции. От началото на този месец в област Видин са назначени 165 лични 
асистенти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Предстои 
стартиране на дейностите по домашни помощници и социални асистенти. 

Г-жа Веселинова продължи темата за личните асистенти и наблегна на факта, че 
през тази година в община Белоградчик има увеличение на броя заети по тази 
програма. Комисията за детето вече одобри първото приемно семейство в общината. В 
момента се работи по два проекта за изграждане на Центрове от семеен тип, но в 
същото време по отношение на закрила на детето не се отразяват най-добрите 
практики. 

Г-жа Сечкова постави въпроса за  структурата на общинските стратегии, като 
уточни, че е необходимо да имат общ модел, който предварително им е предоставен. 
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Г-н Стефанов обърна внимание на сроковете за изготвяне на Общинските 
стратегии за социални услуги. 

Г-жа Сечкова отговори, че е необходимо да се ускори процеса на изготвянето на 
стратегиите, като се надяват до 25-26 март да получат работните варианти, а най-късно 
края на април 2010г. да бъдат приети от общинските съвети. В процеса на изготвянето 
им е необходимо да участват всички заинтересовани лица. 

Г-н Костин предложи в стратегията да се предвиди през 2011г. разкриването на 
защитено жилище за хора с деменция в с. Репляна с капацитет 8-10 лица. 
 

С така направените коментари и изразени становища дневния ред на заседанието 
на ОСР на област Видин се изчерпа. 

Г-н Пламен Стефанов благодари на присъстващите и закри заседанието. 
 

Взети решения с Протокол №22/05.03.2010г. на Областния съвет за развитие 
на област Видин: 

Приема Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област 
Видин 2010-2015г. с направените забележки и коментари. 
 
 
 
 
 
 
/П/ 
ПЛАМЕН СТЕФАНОВ  
Областен управител на област Видин 
Председател на ОСР на област Видин 
 
 
 
 
 
Протокол:    /П/ 
 
Ралица Иванова – отдел РРУП 


