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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Актуализиране състава на Обществения съвет за упражняване на 

обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните 
помощи и социалните услуги 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагането 

му, във всяка община с решение на Общинския съвет се създава Обществен съвет за 

упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на 

социалните помощи и социалните услуги. Основните функции на обществения съвет са: 

- съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните услуги в общината; 

- съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, 

планове и проекти, свързани със социалните услуги; 

- съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от 

лицата по чл. 18, ал.1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане; 

- контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените 

критерии и стандарти; 

- изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за 

социални услуги на територията на общината. 

Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се включват 

ръководители на звена за социални услуги, представители на общината, както и други 

заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта 

на социалните помощи и социалните услуги. 

В община Елена Общественият съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги е 

създаден с Решение № 64/11.04.2004 г., впоследствие актуализиран с Решение № 

87/27.06.2012 г. Поради настъпили във времето персонални промени, отново се налага да 

бъде прието решение за актуализиране на състава на Обществения съвет.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам следния 
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.35, ал.1 от Закона за социално подпомагане и 

чл.52 от Правилника за неговото прилагане, Общински съвет - Елена: 

1. Отменя Решение № 87 / 27.06.2012 г. на Общински съвет – Елена 

2. Определя състав на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалните услуги в община Елена, 

както следва: 

Председател: Йордан Иванов Димитров, заместник кмет на община Елена 

и членове:  Росинка Недялкова Георгиева, общински съветник; 

Стефка Петкова Костадинова, общински съветник; 

   д-р Георги Йорданов Пеев, общински съветник; 

   Стоян Симеонов Комитов, кмет на кметство Константин; 

Зехра Халилова Салиева, директор на дирекция „Социално 

подпомагане” - гр. Елена; 

Златина Димитрова Николова, управител на Домашен социален 

патронаж - гр. Елена; 

Миглена Йорданова Узунова, председател на дружеството към 

Съюза на инвалидите в България - гр. Елена; 

Нурие Мустафа Реджебова, старши експерт „Социални услуги и 

временна заетост” в община Елена.               

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 
Изготвил: 

 

Христо Захариев, директор на дирекция „ФПХД” 

23.04.2014 г., 13:45 ч. 

 


