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З А П О В Е Д 
 

№ ОА-171 

София, 15.09.2020 г. 

 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал.1, т.1 и 2 от 

същия, чл. 4, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане (ЗСП), Националната стратегия „Визия 

за деинституционализация на децата в Република България“ и плановете за нейното изпълнение 

и утвърдената Областна стратегия за развитие на социалните услуги в Софийска област за 

периода 2016-2020 г., приета с решение №1 от 22.12.2015 г. на Областен съвет за развитие на 

Софийска област 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

Областен координационен механизъм по деинституционализация – Софийска област, 

в следния състав: 

 

Председател: Илиан Тодоров – Областен управител на Софийска област  

Заместник-председател: Светлана Трендафилова – Заместник областен управител на Софийска 

област 

и членове:  

1. Нонка Станкова – младши експерт „Социални проекти“, община Антон; 

2. Вера Иванова – старши експерт в община Божурище; 

3. Стефка Граматикова – секретар на община Ботевград; 

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

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

6. Весела Дренкарова – старши експерт в община Долна баня; 

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

8. Райничка Николова – заместник-кмет на община Елин Пелин; 

9. Станка Димитрова – заместник-кмет на община Етрополе; 

10. Мария Христова – управител на Дневен център за деца и младежи с увреждания - гр. 

Златица, община Златица; 

11. Даниела Панайотова – заместник-кмет на община Ихтиман; 

12. Маргарита Минчева – заместник-кмет на община Костенец; 

13. Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд; 

14. Мария Шентова – заместник-кмет на община Пирдоп; 
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15. Албена Петрова – секретар на община Правец; 

16. Люба Кленова – заместник-кмет на община Самоков; 

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

18. Радостин Ялъмов – заместник-кмет на община Сливница; 

19. Павлина Павлова – секретар на община Чавдар; 

20. Нина Калоянова – секретар на община Челопеч; 

21. Д-р Александър Златанов – директор на Регионална здравна инспекция - Софийска област; 

22. Росица Иванова – началник на Регионално управление на образованието - София регион; 

23. Представител на Окръжна прокуратура - София; 

24. Представител на Областна дирекция на МВР - София; 

25. Христина Оцетова – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – 

София област; 

26. Красимира Петрова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Ботевград; 

27. Снежана Митова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ –  

Елин Пелин; 

28. Галина Павлова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Етрополе; 

29. Зорница Георгиева – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Ихтиман; 

30. Галина Стоичкова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Костинброд; 

31. Анна Нейкова-Райкова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Пирдоп; 

32. Галя Николова – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Правец; 

33. Иван Карагеоргиев – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Самоков; 

34. Евгения Белева – и. д. директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Своге; 

35. Йордан Новков – директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Сливница; 

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

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното 

подпомагане”, АСП; 

37. Нина Банкова – областен координатор по проект „Повишаване капацитета на 

служителите в сферата на закрилата на детето, социалните услуги и социалното 

подпомагане”, АСП; 
 

Настоящата заповед отменя заповед №ОА-280/07.11.2016 г. на Областния управител на 

Софийска област. 

Заповедта да се доведе до знанието на членовете на Областния координационен 

механизъм по деинституционализация – Софийска област за сведение и изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Главния секретар на Областна 

администрация на Софийска област. 
 

 
 

ИЛИАН ТОДОРОВ    (П) 

Областен управител 

на Софийска област 


