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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

Областна администрация 

Търговище 

ПРОТОКОЛ 

№1/26 ноември 2019 г. 

от заседание на Областен съвет по правата на хората с увреждания в 

област Търговище /ОСПХУ/ 

 

На 26 ноември 2019 г., в залата на Областна дирекция “Земеделие“ - гр. 

Търговище се проведе заседание на Областния съвет по правата на хората с 

увреждания в област Търговище, създаден със Заповеди №409/15.10.2019 г. и 

№466/13.11.2019 г. на областния управител. На заседанието присъстваха: г-н 

Митко Стайков- Областен управител и Председател на Съвета; секретаря на ОСПХУ 

- г-жа Константина Моллова – гл. експерт в Областна администрация и членовете на 

ОСПХУ: г-жа Тодорка Танева – гл. секретар на ОА Търговище; г-жа Александрия 

Цветкова - специалист в ОА Търговище; г-жа Виктория Габровска - ст. юрисконсулт 

в отдел НПО на община Търговище; г-жа Ивета Кънева - от община Попово; г-жа 

Айген Раимова - гл. експерт в община Омуртаг; г-жа Лейля Мюмюнова- ст. експерт в  

Община Опака; г-н Павел Атанасов - ДБТ Търговище; г-жа Кремена Бужева - гл. 

експерт в ДБТ Попово; г-н Евгени Ефтимов – ст. специалист в ДБТ Омуртаг; г-жа 

Галина Градинарова- директор на ДИТ - Търговище; г-жа Веляна Павлова - гл. 

експерт в РДСП - Търговище; г-жа Анелия Александрова - началник отдел в ДСП 

Търговище; г-жа Мирослава Кънева - н. отдел в ДСП Попово; г-жа Красимира 

Димитрова- нач. отдел ДСП Омуртаг; г-жа Мадлен Минчева - мл. Експерт в РЗИ 

Търговище; г-жа Ивелина Костадинова от РЗИ Търговище; г-н Васил Николов - 

Председател на СРС на КТ Подкрепа Търговище; г-жа Павлина Кючукова - РС на 

КНСБ Търговище; г-жа Ваня Караиванова- председател на РО на СИБ Търговище; г-

н Росен Милачков - директор на СУУУС „Св.Иван Рилски“- Търговище и г-жа 

Весела Ерменкова - КЗД Търговище. 

Г-н Стайков откри заседанието, разяснявайки че Областният съвет по 

правата на хората с увреждания е създаден на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за 

хората с увреждания. Основните функции на Съвета ще бъдат насочени към 

осъществяване на координация, консултации и сътрудничество на областно 

равнище при разработването и провеждането на политиката в областта на 

интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания. 
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След това той представи всички членове съвета, а именно: представители на 

областната и общинските администрации, Регионална дирекция „Социално 

подпомагане“, дирекциите „Социално подпомагане“ в областта, Регионалната 

здравна инспекция, Инспекцията по труда, дирекциите „Бюро по труда” в областта, 

национално представителните организации на работниците и служителите и на 

работодателите, представител на регионалните структури на Съюза на инвалидите в 

България, Агенцията за хората с увреждания, Комисията за защита от 

дискриминацията, както и директора на СУУУС „Св. Иван Рилски“. 

По време на заседанието бе представен и обсъден проекта на Правилник за 

устройството и дейността на Областния съвет по правата на хората с увреждания в 

област Търговище, който беше предварително изпратен до членовете. 

Г-н Стайков предостави думата за обсъждане на така предложения проект на 

правилник. 

Изказвания не бяха направени. 

Г-н Стайков предложи за гласуване следното решение: 

„Областният съвет по правата на хората с увреждания в област 

Търговище приема Правилник за устройството и дейността на Областния 

съвет по правата на хората с увреждания в област Търговище“ 

Решението беше прието единодушно с 22 гласа „ЗА” от членовете на 

съвета. 

Г-н Стайков даде думата на г-жа Анелия Александрова – началник на отдел 

„Индивидуална оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция 

„Социално подпомагане“ - гр. Търговище и член на Съвета да представи основните 

моменти в Закона за хората с увреждания. 

„Хората с увреждания имат право на финансова подкрепа в зависимост от 

потребностите им, определени в индивидуална оценка. Финансовата подкрепа за 

хората с увреждания се състои от два компонента - месечна финансова подкрепа, 

съобразно степента на увреждането и целеви помощи, съобразно вида на 

увреждането. За 9-месечието на 2019 г. 9188 лица от общо 9226 хора с увреждания 

в областта са получили месечна финансова подкрепа. За същия период от целеви 

помощи са се възползвали 582 хора с увреждания.“ 

Тя представи и акценти от Закона за личната помощ „Лична помощ е 

механизъм за подкрепа на хора с увреждания за упражняване на техните права, за 

пълноценното им участие в обществото, за извършване на дейности, отговарящи на 

индивидуалните им потребности от личен, домашен или социален характер и за 

преодоляване на бариерите на функционалните им ограничения. Механизмът 
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гарантира възможност на хората с увреждания да изберат от кого, кога, къде и по 

какъв начин да се осъществят дейностите.“ 

Г-н Стайков даде думата за други коментари по темата, всички членове на 

Областният съвет по правата на хората с увреждания приветстваха начинанието и 

дадоха заявка за взаимодействие при работата и дейностите в областта на 

интеграцията и създаване на равни възможности на хората с увреждания. 

Г-жа Павлова - гл. експерт в РДСП - Търговище предложи на следващото 

заседание да бъдат поканени и Г-жа Сюзън Сейфетинова и г-н Атанас Енчев – 

проектни координатор към АСП. Предложението беше прието. 

Г-н Стайков благодари на членовете на ОСПХУ за участието им в заседанието 

и го закри. 

 

 

МИТКО СТАЙКОВ: /п/ 

Областен управител на област Търговище  

и председател на ОСПХУ 

 

Константина Моллова: /п/ 

гл. експерт в ОА Търговище 

и секретар на ОСПХУ 
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