Представители на НСОРБ в работни групи,
съвети и други форми на социална тема
№

Съвет/Работна група

Заседания

Представители
Пенка Пенкова, кмет на община Лом
Георги Димитров, кмет на община Карнобат

Представители на УС на НСОРБ с ресор социални
дейности и заетост

Комитети за наблюдение и Управителни органи на донорски програми, управлявани от МТСП – общо 7
1

Комитет за наблюдение по ОП РЧР

Два пъти
годишно

Представител
Георги Димитров, кмет на община Карнобат
Заместник-представители
Емануил Манолов, кмет на община Павликени
Пенка Пенкова, кмет на община Лом
Веселка Иванова, ръководител екип, НСОРБ

Подкомитети към Комитета за наблюдение по ОПРЧР
2

-

В областта на социалното включване

-

1

Станчо Ставрев, заместник – кмет, Тунджа

№

3

4

Съвет/Работна група

-

-

Заседания

В областта на пазара на труда

В областта на интеграцията на ромите

Работни групи към ОП РЧР

2

Представители
-

Доника Балабанова, началник отдел, Трявна

-

Даниела Ушатова - ръководител екип, НСОРБ

-

Петър Петров, заместник - кмет, Бяла Слатина,

-

Мила Соколова - гл. експерт, Благоевград

-

Мария Илчева, oбщински съветник - Велико
Търново

-

Нели Стайкова – експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“, НСОРБ

-

Душо Гавазов - заместник - кмет, Мъглиж,

-

Станчо Ставрев, заместник - кмет, Тунджа,

-

Боян Аврамов - заместник - кмет, Вълчедръм

-

Симеон Петков – експерт „Европейски проекти“,
НСОРБ

№
5

Съвет/Работна група

Заседания

Работна група за подкрепа на разработването на мерки,
финансирани в рамките на ОПРЧР, съгл.
Актуализирания план за действие за изпълнение на
НСВДДРБ

Представители
-

Радмила Рангелова, заместник - кмет Кюстендил

-

Веселина Ботева, Директор Дирекция "Социална
политика" Пловдив
Мила Соколова, гл. Експерт, Благоевград

-

Венелин Велчев, експерт, НСОРБ

-

Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

Работни групи по ОП „Храни“
6

Работна група за осъществяване на комуникация в
процеса на изпълнение на ОП „Храни“ и/или основно
материално стимулиране

7

Управителен съвет на Проект „Красива България“

-

Два пъти
годишно

Национални съвети към МТСП – общо 9

3

Станчо Ставрев, заместник-кмет, Тунджа

-

Цветанка Йотина, кмет на община Мирково

-

Валентин Димитров, кмет на община Генерал
Тошево

№
1

2

3
4

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Национален съвет по въпросите на социалното Три пъти
включване
годишно

Национален съвет по демографска политика

Национален съвет по трудова миграция и трудова
мобилност
Координационен съвет за изпълнение и мониторинг на
Националния план за изпълнение на Европейската
гаранция за младежта 2014 - 2020

5

Консултативен съвет по проект "Приеми ме 2015",
АСП

6

Национален съвет за хората с увреждания

-

4

-

Станчо Ставрев, заместник-кмет, Тунджа

-

Албена Атанасова, заместник-кмет, Столична
община

-

Лютви Реянов, кмет, Опака

-

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на
НСОРБ

-

Лидия Банкова – Найденова, заместник -кмет,
Драгоман

-

Павел Гуджеров, кмет на Раковски

-

Мила Иванова–Соколова, Главен експерт
"Проекти и програми в социалната сфера",
Благоевград

-

Венелин Велчев, експерт, ОРКЦ

-

Росица Димитрова, директор дирекция „СДЗ“,
община Велико Търново
Албена Атанасова, заместник – кмет на Столична
община

№
7
8

9

Съвет/Работна група

Заседания

Национален съвет за равнопоставеност на жените и
мъжете
Национален съвет за закрила на детето

Национален консултативен съвет, който да подпомага
с експертиза и да разпространява резултатите от
изпълнението на проект „Подкрепа за използването на
ЕСФ за предоставянето на координирана помощ за
продължително безработните лица (ПБЛ)“.

Представители
-

Славка Чакърова, кмет на община Чепеларе

-

Калин Каменов, кмет на община Враца

-

Йорданка Лалчева – Кръстева, общински съветник
ОбС Ботевград

-

Калин Каменов, кмет на община Враца

-

Силвия Георгиева, изпълнителен директор на
НСОРБ

-

Теодора Дачева, заместник – изпълнителен
директор НСОРБ

-

С. Георгиева, изпълнителен директор НСОРБ

Работни групи към МТСП – общо 23
1

2

Междуведомствена работна група за управление и
координация на процесите на деинституционализация
на грижата за децата

Междуведомствената работна група на високо ниво за
управление и координация на процеса по

5

№

Съвет/Работна група

Заседания

деинституционализация на грижата за възрастните
хора и хората с увреждания
3

4

Представители
Т. Дачева, заместник – изпълнителен директор
НСОРБ

-

Междуведомствена работна група за разработване на
подзаконова уредба към Закон за социалните услуги

Междуведомствена работна група към министър на
труда и социалната политика в областта на социалната
икономика (подготовка на закон)

6

-

Веселина Ботева, директор дирекция "Социални
дейности", община Пловдив

-

Росица Димитрова, директор дирекция, община
Велико Търново

-

Мая Василева, началник отдел "СДЗ", община
Ловеч

-

Станчо Ставрев, заместник - кмет, община
Тунджа

-

Драгослава Лунджова, главен експерт в
дирекция „ИХУПП“, Столична община

-

Альона Арсенова, директор дирекция, община
Лом

-

Мария Илчева, общински съветник ОбС Велико
Търново

-

Мая Василева, началник отдел "СДЗ", Ловеч

№
5

6

7

8

9

Съвет/Работна група

Заседания

Представители

Постоянна експертна работна група за подпомагане
координацията на изпълнението на Плана за действие
за изпълнение на Националната стратегия за
деинституционализация на децата в РБ

-

Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“, НСОРБ

Междуведомствена работна група по демографските
въпроси

-

Паулина Кирова, секретар на община Плевен

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“, НСОРБ

Междуведомствена работна група в изпълнение на
Националната стратегия за намаляване на бедността и
насърчаване на социалното включване 2020

-

Радослав Найденов, заместник - кмет по
европейско финансиране, туризъм и
хуманитарни дейности, Берковица

Постоянна работна група за консултация в областта на
социалните услуги

-

Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

-

Албена Атанасова , заместник - кмет, Столична
община

Междуведомствена работна група за разработване на
Национален план за действие по заетостта през 2019 г.

-

7

Венелин Велчев, експерт „Неинвестиционни
програми“, ОРКЦ на НСОРБ

№

Съвет/Работна група

10

Междуведомствена работна група за разработване на
Плана за действие за изпълнение на Националната
стратегия за хората с увреждания 2016-2018

Заседания

Представители
-

Драгослава Лунджова, началник отдел в Дирекция
"Социални дейности", Столична община

-

Юлия Иванова, експерт „Местни бюджети“,
НСОРБ

11

Експертна работна група по Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица

-

Венелин Велчев, експерт "Европейски фондове"
ОРКЦ - НСОРБ

12

Работната група за разработване на механизъм за
прилагане на Препоръките на Съвета на Европейския
съюз относно интеграцията на дълготрайно
безработните лица на пазара на труда.

-

Радослав Найденов, заместник - кмет по
европейско финансиране, туризъм и хуманитарни
дейности, Берковица

-

Анита Сарафска, гл. експерт „Социални
дейности“, община Перник

-

Вяра Петрова, началник отдел "Интеграция на
хора с увреждания, програми и проекти, Столична
община

-

Драгослава Лунджова, началник отдел в дирекция
"Социални дейности", Столична община

-

Елица Пенева, старши експерт, Столична община

13

Междуведомствена работна група за изготвяне на
Методика за социална оценка за определяне на
индивидуалните потребности на хората с трайни
увреждания

8

№

Съвет/Работна група

14

Работна група 2 "Свободно движение на хора" към
Съвета по европейските въпроси

15

Заседания

Работна група за разработване на план за действие по
Националната стратегия за дългосрочна грижа (услуги
за възрастни)

16

Междуинституционална
работна
група
за
разработване на карта на новите резидентни услуги и
карта на новите услуги за подкрепа в общността на
Плана за действие за периода 2018-2021

17

Работна група за разработване на предложения за
стандарти за финансиране на социалните услуги,
делегирани от държавата дейности чрез общинските
бюджети за 2020 г.

9

Представители

-

Полина Косева, ръководител екип, ОРКЦ

-

Веселина Ботева, директор дирекция, Пловдив

-

Мая Василева, началник отдел "СДЗ", Ловеч

-

Радослав Найденов, зам. кмет, Берковица

-

Мая Василева, началник отдел "СДЗ", Ловеч

-

д-р Диляна Вачкова, директор дирекция, община
Велико Търново,

-

Жоро Ковачев, главен експерт, община Велико
Търново;

-

Веселка Иванова, ръководител екип, НСОРБ
Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

-

Мария Генова, заместник – кмет, община Карнобат

-

Росица Димитрова, директор дирекция „Социални
дейности и здравеопазване”, община Велико
Търново

-

Ива Станчева, началник отдел “ЗСД”, община
Враца

№

18

Съвет/Работна група

Заседания

Работна група за разработване на концепция за
въвеждане на услугата "заместваща грижа" в България

Представители
-

Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

-

Соня Блажева - Труйкова - ст. експерт в Дирекция
"Интеграция на хората с увреждания, програми и
проекти", Столична община

- Даниела Ушатова – Ръководител екип
„Общински услуги и финанси“, НСОРБ
Постоянна работна група за развитие на човешките
ресурси към Съвета за административна реформа САР

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“, НСОРБ

20

Междуведомствена работна група по демографски
въпроси, доходи и жизнено равнище към министъра на
труда и социалната политика

-

Паулина Кирова, секретар на община Плевен
Даниела Ушатова, ръководител екип „Общински
услуги и финанси“, НСОРБ

21

Работна група за разработване на проект на Наредба по
чл. 17 от Закона за личната помощ

-

Стаматка Петрова, главен експерт, дирекция
„СУДВ“, Столична община
Росица Димитрова, директор дирекция „СДЗ“,
община Велико Търново
Станчо Ставрев, заместник – кмет на община
Тунджа

19

22

Междуведомствена работна група за разработване на
проект на Стратегия по заетостта 2021-2030 г.

-

10

Лена Георгиева, председател на Общински съвет
Габрово
Венелин Велчев, експерт „Неинвестиционни
програми“, НСОРБ

№

Съвет/Работна група

23

Постоянната експертна работна група за подпомагане
координацията на изпълнението на Плана за действие
за периода 2018-2021 г. за изпълнение на
Националната стратегия за дългосрочна грижа

Заседания

Представители
-

Даниела Ушатова, ръководител екип „Общински
услуги и финанси“, НСОРБ

Работни групи към ДАЗД – общо 7
1

Координация на дейностите и политиките

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“, НСОРБ

2

Превенция на насилието и злоупотреба с деца

-

Паулина Кирова, секретар на община Плевен

3

Подобряване на грижите и услугите за детето и
семейството

-

Мая Василева, началник отдел "СДЗ", Ловеч

4

Експертна работна група към НСЗД за изпълнение на
препоръките на Комитета по правата на детето на ООН

-

Юлия Иванова, експерт "Местни бюджети",
НСОРБ

5

Междуведомствена работна група за преглед и
изготвяне на предложение и промени в законовата и
подзаконовата нормативна база в областта на
интеграцията на лицата с международна закрила в РБ

-

Георги Еленков, общински съветник Свиленград

Работна група за актуализиране на Наредбата за
критериите и стандартите за социални услуги за деца

-

Любомира Комитска, директор на Комплекс за
социални услуги за деца и семейства, община
Варна

6

11

№

7

Съвет/Работна група

Заседания

Представители
-

Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

-

Д-р Лидия Велик Маринова, зам. председател на
ОбС Варна

-

Нели Стайкова, експерт „Общинска
администрация и здравеопазване“, НСОРБ

Методически работни срещи за преглед и очертаване
насоките за актуализиране на методическото
ръководство за предоставяне на услугата „Център за
обществена подкрепа“

-

Недка Василева – Петрова, КСУДС – Пловдив,
Пловдив

Работна група за разработване на стандарт за социални
услуги „Личен асистент“,

-

Радмила Рангелова, заместник –кмет, община
Кюстендил;

-

Вяра Петрова, Директор Дирекция, Столична
община

-

Илка Тодорова, гл. счетоводител, ЗСУ, община
Велико Търново;

-

Веселина Ботева, директор дирекция, община
Пловдив;

-

Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ.

Работна група за разработване на нова Национална
стратегия за детето 2019-2030

Работни групи и съвети към АСП – общо 4, представители - 17
1

2

„Домашен патронаж“, „Домашен помощник“

12

№
3

Съвет/Работна група

Заседания

НСОРБ и АСП за съвместна работа за преглед и
очертаване на насоки за актуализиране на Методиката
за определяне на длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в
общността

Представители
-

Христина Шопова, заместник-кмет, община
Благоевград,

- Д-р Емилия Баева, заместник-кмет, Добрич
- Мая Казанджиева, директор дирекция „Социални
дейности, здравеопазване и спорт“, община
Бургас
- Антоанета Шаркова – Началник отдел,
Димитровград
- Даниела Ушатова, ръководител екип, НСОРБ

4

Работна група за разработване на Методическо
ръководство за условията и начина на предоставяне на
услугата Дневен център за деца, младежи и
пълнолетни лица с увреждания.

13

-

Зорница Йорданова, старши експерт в отдел
„Социални дейности, здравеопазване и програми“,
община Бургас

-

Жоро Ковачев, главен експерт в дирекция
"Социални дейности и здравеопазване", община
Велико Търново

-

Ива Станчева, началник-отдел "Здравеопазване и
социални дейности", oбщина Враца

№

Съвет/Работна група

Заседания

14

Представители
-

Ивелина Иванова, главен експерт в Дирекция
„Образование и социални дейности“, община
Габрово

-

Мария Димитрова, директор на дневен център за
пълнолетни лица с увреждания, главен експерт
„Социални дейности и здравеопазване“, община
Нови пазар

-

Марияна Николова, младши експерт "Социална
политика", oбщина Троян

