
ПРОТОКОЛ №1 

от 

проведено неприсъствено заседание 

на Областния съвет за социално включване на хората с увреждания (ОССВХУ) 

 

 

Заседанието бе проведено при следния дневен ред: 

1. Запознаване членовете на ОССВХУ с проект за Правилник за организацията и 

дейността на Съвета. 

 

2. Изразяване на становища и предложения от членовете на ОССВХУ. 

Членове на Областния съвет за социално включване на хората с увреждания, 

съгласно Заповед №ОКД-02-10/10.03.2020 г.: 

Г-н Ивелин Статев – областен управител 

Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител 

Г-жа Елка Михайлова – старши експерт в дирекция АКРРДС 

Г-жа Петя Инджова – старши експерт МПП в община Алфатар. 

Г-жа Иванка Сярова – зам.-кмет „Социални дейности и образование“ в община 

Главиница 

Г-жа Пенка Томова – главен експерт ЖН и СП в община Дулово 

Г-жа Мая Бочева – заместник-кмет в община Кайнарджа 

Г-жа Нора Илиева – главен експерт „СДССПРСП“ в община Силистра 

Г-жа Еда Самиева – заместник-кмет в община Ситово. 

Г-жа Даринка Иванова – заместник-кмет в община Тутракан 

Г-жа Десислава Гебешева – главен експерт в РДСП – Силистра  

Г-жа Диана Хърватева – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ 

Г-жа Румяна Върбанова – главен специалист, отдел „Посреднически услуги“, Дирекция 

„Бюро по труда“ – Силистра  

Инж. Данчо Димитров – директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Силистра 

Г-жа Недка Русева – директор на РЦПППО – Силистра 

Г-н Димчо Кьосев – главен специалист в дирекция „Регионални представители“, КЗД 

Инж. Станка Лазарова – зам.-председател на Силистренска търговско-промишлена 

палата 

Г-жа Елена Велчева – председател на СО на ОЗСПС  и член на ИК при КНСБ Силистра, 

управител на ЦСРИ – 2, гр. Силистра 

Г-жа Славянка Василева – председател на СРС към КТ „Подкрепа“ 

Г-жа Савина Стоичкова – председател на РКРС  на Съюза на инвалидите в България 

Г-жа Петранка Стоянова – председател на РСО на Съюз на слепите в България 

Г-жа Красимира Георгиева – управител на ЦСРИ – 1 гр. Силистра,  председател на ТО 

на Сляпо-глухите в България и представител на Фондация „Съпричастие“ 

Г-жа Юлия Георгиева – представител на Сдружение „Диабет“ 

Г-н Алкин Юмер – директор на ЦНЛУИ – гр. Главиница 

Г-жа Мерлин Ниязи – директор на ЦСРИ – гр. Главиница 

Г-жа Стоянка Георгиева – директор на ЦНСТЛПР – гр. Дулово 

Г-жа Христина Петрова – управител на ЦСРИ – гр. Дулово 

Г-н Емрах Фаик – управител на ДСП, гр. Дулово 



Г-н Самет Мангър – директор на ДПЛПР – гр. Дулово 

Г-н Георги Василев – управител на ДЦПЛУ – с. Кайнарджа 

Г-жа Снежана Николова – гл. експерт „Здравеопазване, СД и интеграция“,община 

Тутракан 

Г-жа Ерчин Осман – ръководител ЦНСТ и ЦСРИ гр. Тутракан 

Г-жа Айтен Вехби – ръководител ЦОП гр. Тутракан 

Г-жа Димитрина Барбучанова – директор ДСХ гр. Тутракан 

Г-жа Златина Перчемлиева – управител на ЦНСТДМУ, гр. Силистра 

Г-н Славей Славов – управител на ЦНСТПЛРП и ЦНСТПЛУИ, гр. Силистра 

Г-жа Иванка Илиева – директор на ДЦДМУ, гр. Силистра 

 

По т. 1 от дневния ред: С писмо на Областния управител с изх. №1-1747-

24/17.03.2020 г. на всички членове на Съвета беше изпратено копие на проект за 

Правилник за организацията и дейността на ОССВХУ с указание в срок до 27.03.2020 г. 

да изпратят своите писмени становища и да направят предложения за промени. 

 

По т. 2 от Дневния ред:  В указания срок, в Областна администрация постъпиха 

22 становища от членове на ОССВХУ, които са приложени към протокола. Становища 

постъпиха от: 

Г-н Ивелин Статев – областен управител 

Г-н Стоян Бонев – заместник областен управител 

Г-жа Елка Михайлова – старши експерт в дирекция АКРРДС 

Г-жа Иванка Сярова – зам.-кмет „Социални дейности и образование“ в община 

Главиница 

Г-жа Пенка Томова – главен експерт ЖН и СП в община Дулово 

Г-жа Мая Бочева – заместник-кмет в община Кайнарджа 

Г-жа Нора Илиева – главен експерт „СДССПРСП“ в община Силистра 

Г-жа Даринка Иванова – заместник-кмет в община Тутракан 

Г-жа Диана Хърватева – главен експерт в дирекция „Медицински дейности“ 

Г-жа Недка Русева – директор на РЦПППО – Силистра 

Инж. Станка Лазарова – зам.-председател на Силистренска търговско-промишлена 

палата 

Г-жа Елена Велчева – председател на СО на ОЗСПС  и член на ИК при КНСБ Силистра, 

управител на ЦСРИ – 2, гр. Силистра 

Г-жа Савина Стоичкова – председател на РКРС  на Съюза на инвалидите в България 

Г-жа Красимира Георгиева – управител на ЦСРИ – 1 гр. Силистра,  председател на ТО 

на Сляпо-глухите в България и представител на Фондация „Съпричастие“ 

Г-жа Снежана Николова – гл. експерт „Здравеопазване, СД и интеграция“,община 

Тутракан 

Г-жа Ерчин Осман – ръководител ЦНСТ и ЦСРИ гр. Тутракан 

Г-жа Айтен Вехби – ръководител ЦОП гр. Тутракан 

Г-жа Златина Перчемлиева – управител на ЦНСТДМУ, гр. Силистра 

Г-жа Иванка Илиева – директор на ДЦДМУ, гр. Силистра 

Г-жа Христина Петрова – управител на ЦСРИ – гр. Дулово 

Г-н Емрах Фаик – управител на ДСП, гр. Дулово 

Г-жа Десислава Гебешева – главен експерт в РДСП – Силистра 

 

 

Г-жа Станка Лазарова направи предложение в състава на Областния съвет да бъдат 

включени председателя на ТПК „Добруджанка“ и други работодатели.  



Включените в състава на Съвета представители на работодателските 

организации представляват и защитават интересите на работодателите. В тази връзка и 

имайки предвид многочисления състав на Областния съвет, не е необходимо да бъдат 

включвани представители и на работодателите. Те могат да бъдат канени да участват в 

заседания на ОССВХУ, съобразно обсъжданите въпроси. 

Всички 22 изразени становища са положителни, членовете подкрепят така 

предложения проект за Правилник за организацията и дейността на ОССВХУ и 

гласуват „за”. 

В резултат на гласуването – от 37 члена на ОССВХУ, 22 са гласували „за”, 

останалите 15 не са изпратили становища, съответно – не са гласували. С обикновено 

мнозинство, членовете на ОССВХУ взеха  

 

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ: 

 

„Членовете на ОССВХУ приемат Правилник за организацията и дейността 

на Областниия съвет за социално включване на хората с увреждания. 

Правилникът влиза в сила от момента на приемането му. Правилникът следва да 

се публикува на страницата на Областна администрация Силистра.” 

  

 

Копие от протокола да се изпрати на всички членове на ОССВХУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                 (П) 

          Ивелин Статев – Областен управител  

 

 

 

 

 

СЪСТАВИЛ  ПРОТОКОЛА:                      (П) 

      Елка Михайлова – старши експерт 

 
 


