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З А П О В Е Д 
 

№ OA-173 

София, 25.06.2018 г. 

 

      

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията (ЗА) и чл. 19, ал. 1 от Закона 

за социалното подпомагане (ЗСП) 

 

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Състав на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за 

развитие на социалните услуги - Софийска област 2016-2020 г., както следва: 

 

I. ОСНОВЕН ЕКИП: 

Председател: Галя Георгиева – Заместник областен управител на Софийска област; 

Заместник-председател: Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – 

София област 

и членове: 

1. Мила Пашова – областен координатор по проект „Повишаване капацитета на 

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и 

социалното подпомагане”, АСП; 

2. Адриана Сълева – областен координатор по проект „Повишаване капацитета на 

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и 

социалното подпомагане”, АСП; 

3. Радостина Лазарова – главен експерт, РДСП – София област; 

4. Боряна Климентова – представител на организация „Надежда и домове за 

децата – клон България“; 

5. Мая Велкова-Нелчинова – началник отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област; 

6. Женя Иванова – старши експерт, отдел РРУТ, дирекция АКРРДС, Областна 

администрация на Софийска област. 

II. РАЗШИРЕН ЕКИП: 

членове: 

1. Полина Маринова – директор на Регионална служба по заетостта – София; 

2. Д-р Александър Златанов – директор на Регионална здравна инспекция – 

София област; 

3. Росица Иванова – началник на Регионално управление на образованието – 

София регион; 

4. Красимира Петрова – директор на ДСП - Ботевград; 

5. Снежана Митова – директор на ДСП - Елин Пелин; 

6. Галина Павлова – директор на ДСП - Етрополе; 
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7. Зорница Георгиева – директор на ДСП - Ихтиман; 

8. Галина Стоичкова – директор на ДСП - Костинброд; 

9. Анна Нейкова-Райкова – директор на ДСП - Пирдоп; 

10. Снежана Вътева – директор на ДСП – Правец; 

11. Иван Карагеоргиев – директор на ДСП - Самоков; 

12. Калин Григоров – директор на ДСП - Своге; 

13. Йордан Новков – директор на ДСП - Сливница; 

14. Нонка Станкова – младши експерт „Социални проекти” в община Антон; 

15. Владислава Симеонова – заместник-кмет на община Божурище; 

16. Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград; 

17. Надя Сотирова – заместник-кмет на община Годеч; 

18. Цветанка Иванова – заместник-кмет на община Горна Малина; 

19. Весела Дренкарова – младши експерт в община Долна баня; 

20. Милена Йорданкина – директор „Социални услуги в общността” в община 

Долна баня; 

21. Лидия Банкова-Найденова – заместник-кмет на община Драгоман; 

22. Представител на община Елин Пелин; 

23. Росица Христова – заместник-кмет на община Етрополе; 

24. Мария Христова – специалист „Социални дейности” в община Златица; 

25. Даниела Митева – Заместник-кмет на община Ихтиман; 

26. Инж. Тони Малинов – заместник-кмет на община Копривщица; 

27. Румен Тодоров – заместник-кмет на община Костенец; 

28. Любен Кънчев – заместник-кмет на община Костинброд; 

29. Рад Кавалджиев – заместник-кмет на община Мирково; 

30. Вера Стончева-Бончева – заместник-кмет на община Пирдоп; 

31. Катя Симеонова – заместник-кмет на община Правец; 

32. Васил Сайменов – заместник-кмет на община Самоков; 

33. Нина Копринджийска – заместник-кмет на община Своге; 

34. Представител на община Сливница; 

35. Тотка Терзиева – главен специалист ГРАО в община Чавдар; 

36. Фани Гърмидолова – младши експерт ЧР в община Челопеч. 

със следните задачи: 

ОСНОВЕН ЕКИП: 

 Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка на Областната 

стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област 2016-2020 г.; 

 Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги 

в общините в областта; 

 Събира информация на областно ниво и систематизира данните; 

 Изготвя Годишни доклади за наблюдение изпълнението на Стратегията, който 

се одобрява от Областния съвет за развитие на Софийска област; 

 Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на 

Стратегията; 

 Съвместно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от 

докладите за мониторинг и оценка; 

 Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката на 

заинтересованите страни и обществеността. 

 

РАЗШИРЕН ЕКИП: 

 Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка; 
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 Събира информация за базовите индикатори по общини; 

 Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности 

и я предоставя на основния екип; 

 Оказва съдействие относно проучвания, оценки и други дейности, 

осъществявани от външни експерти и организации в съответната община; 

 Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките 

от докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията. 

Настоящата заповед отменя всички предходни заповеди, регламентиращи дейността 

на Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните 

услуги Софийска област 2016-2020 г. 

Копие от настоящата заповед да се връчи на членовете на основния и разширения 

екип на звеното за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

ИЛИАН ТОДОРОВ    (П) 

Областен управител 

на Софийска област 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


