
 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
Областна администрация 
Търговище 

 

 

ПРОТОКОЛ 
№1/29 март 2017 г. 

 
 от заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа 
     

 

Днес, 29 март 2017 г., в пресцентъра на Областна администрация се проведе 

заседание на Областния съвет за социално включване и подкрепа. На заседанието 

присъстваха: г-н Недко Иванов – зам. областен управител на област Търговище и 

председател на ОССВП, Камелия Караджова – главен експерт в областна 

администрация и секретар на ОССВП, Шенай Мустафова – представител на община 

Антоново, Иван Топалов - директор на ДБТ Търговище, Катя Желязкова – ДБТ 

Попово, Петър Петков – директор на ДБТ Омуртаг, Ивелина Костадинова – РЗИ 

Търговище, Красимира Димитрова – КСУДС Търговище, Витан Витов – представител 

на РУО Търговище, Пламен Благоев – СИБ Търговище, Анелия Александрова – ДСП 

Търговище, Радина Петкова – ДСП Омуртаг, Мехидин Кадиров – зам. кмет на община 

Опака, Билял Чолаков – представител на община Търговище, Косьо Костов – 

представител на община Търговище, Севинч Юмерова – община Омуртаг, Гергана 

Георгиева – директор на РДСП Търговище, Тензиле Мехмедова – ДСП Търговище, 

Айген Раимова – община Омуртаг. 

Г-н Недко Иванов, зам. областен управител на област Търговище откри 

заседанието и съобщи, че в залата присъстват 19 от членовете на Областния съвет 

за социално включване и подкрепа, то е редовно и може да взема решения. 

Беше предложен следния 

ДНЕВЕН РЕД: 

1. Информация за хода на планиране на социални услуги в общините за 2018 г. 

               Докладват: представителите на общините 

2. Приемане на План за действие на Звеното за мониторинг и оценка за 2017 г. 

     Вносител: директора на РДСП 

3. Приемане на План за работа на ОССВП за 2017 г.  

        Вносител: секретар на ОССВП 

 

Дневният ред беше приет с 19 гласа „ЗА”. 
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Г-н Иванов припомни на членовете на съвета, че въз основа на утвърдената по 

реда на чл.36а Стратегия, кметовете на общините организират разработването на 

стратегия за развитие на социалните услуги на общинско ниво, която се приема от 

Общинските съвети. За изпълнение на стратегията по предложение на кметовете на 

общини и след необходимото съгласуване, общинския съвет ежегодно до 30 април 

приема годишните планове за развитие на социалните услуги на общинско равнище 

за следващата календарна година. До месец април 2017 г. е необходимо общините 

да изготвят и приемат Плановете си за 2018 г.    

В тази връзка по първа точка от дневния ред, той даде думата на 

представителите на общините да представят информация за хода на планиране на 

социални услуги за 2018 г.   

 «Всички планирани за разкриване през 2018 г. и налични услуги на 

територията на област Търговище за 2017 г. работят, така както е заложено в 

Областната стратегия и плановете за развитие на социалните услуги в област 

Търговище. Стратегията обхваща петгодишен период: 2016 - 2020 г., като през 2016 

г. се извършва подготвителна работа: планиране, синхронизиране, координиране на 

екипните действия на заинтересованите страни, разработване на общинските 

стратегии и планове, изготвяне на проекти и действия за откриване на нови услуги. 

През 2017 - 2020 г. ще се реализира същинското изпълнение на планираните услуги 

и мерки. Приоритетно ще се пристъпи към намаляване на капацитета и 

трансформиране на домовете за стари хора. Тя обхваща планирането на конкретни 

социални услуги за всички възрасти и уязвими групи, като особено значение се 

отдава на децата, хората с увреждания и старите хора.  

Представителите на общините представиха накратко наличните и планираните 

си социални услуги, като заявиха готовност да бъдат готови с Плановете си до края 

на м. април.  

По втора точка, г-н Иванов даде думата на Гергана Георгиева, директор на 

РДСП Търговище и председател на ЗМО да представи Плана за действие за 2017 г.  

„През 2017 г.  членовете на Звеното на Мониторинг и оценка ще направят 

посещения на специализираната институция – Дом за стари хора с. Гърчиново и с. 

Медовина; ще мониторират услугата „Приемна грижа“ в област Търговище и ще 

изготвят доклад от направения Мониторинг; предстоят посещения на соц. услуги, 

предоставяни в общността, както следва: дневен център за стари хора гр. Омуртаг и 

ЦСРИ гр. Попово и др. 

Плана за действие на ЗМО за 2017 г. е приложен към настоящия Протокол.  
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С 19 гласа ‚ЗА“ членовете на ОССВП  взеха следното РЕШЕНИЕ №1: 

ОССВП приема Плана за действие на Звеното за мониториг и оценка за 

2017 г. 

 

По трета точка от дневния ред, секретаря на Съвета представи проект на 

План за работа на ОССВП през 2017 г., който бе подложен на обсъждане. 

С 19 гласа ‚ЗА“ членовете на ОССВП  взеха следното РЕШЕНИЕ №2: 

ОССВП приема Плана за работа на ОССВП за 2017 г. 

 

След изнесената информация, разяснения, коментари и поради изчерпване на 

дневния ред г-н Иванов закри заседанието. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДКО ИВАНОВ  

Зам. Областен управител на област Търговище 

и Председател на ОССВП 

 

 

 

КАМЕЛИЯ КАРАДЖОВА 

Главен експерт СПМДИСП 

и Секретар на ОССВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

7700 Търговище, ул. Стефан Караджа  2, тел.: +359 601 66 654, факс: +359 60654е-

mail: oblast@tg.government.bg; oblast@elnics.comweb:http://www.tg.government.bg 
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