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Изх.№………………………… 

…………………………………  

ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР.НЕДЕЛИНО 

    

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

 

ОТ  БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ - КМЕТ  НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 Относно: Допълнение на Решение № 171/ 27.01.2021 г., прието с Протокол №17    

на   Общински съвет гр.Неделино 

 

 
              УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

    УВАЖАЕМИ ДАМИ И  ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

           Във връзка с постъпили предложения  за членове на Съвета по въпросите  на социалните 

услуги, който се сформира съгласно  чл.26, т.3, т.7 от Закона за социалните услуги   в неговия 

състав  се добавят  и представители на Районна здравна инспекция – Смолян и Регионално 

управление на образованието  - Смолян . 

        Съгласно писмо с Изх.№ 07-77-1/15.03.2021 г. от Директора на РЗИ гр.Смолян  за 

представител в сферата на здравеопазването  в Съвета по въпросите  на социалните услуги е 

предложен д- р Румен Младенов /ОПЛ/от гр.Неделино. 

        Съгласно писмо с Изх.№ АД - 01.217/12.03.2021 г.  от Началника на РУО -Смолян за 

представител в сферата на образованието и науката е предложена  г - жа Мария Барганова -

ст.експерт по чужд език и по майчин език в отдел „Организационно - методическа дейност и 

контрол“ гр.Смолян . 

         В състава на Съвета  по въпросите на социалните услуги е необходимо да  се включат 

представители  на органите и лицата  по чл.26, т.3- т.7 от ЗСУ, а именно представители на  

териториалните структури на Министерството на труда и социалната 

политика,Министерството  на здравеопазването ,Министерството на образованието и 

науката,Министерството на вътрешните работи, висши училища, обучаващи социални 

работници на територията на общината.  

         Съгласно чл.27, ал.3 от Закона за социалните услуги състава на Съвета по въпросите на 

социалните услуги се определя с решение на общинския съвет по предложение на кмета на 

общината със задължения съгласно чл.27, ал.2, а именно: 

     1.Да подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско 

ниво и анализ на състоянието  и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на 

територията на общината; 

    2.Да разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните 

услуги, които се предоставят на територията на общината; 
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    3.Да изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет, свързани с въпросите на 

социалните услуги на територията на общината; 

     Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет -Неделино да вземе следното  

 

 П Р О Е К Т О - Р Е Ш Е Н И Е:  
 

           На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал.2  от ЗМСМА и във връзка с чл.27 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет гр.Неделино:  

 

Р Е Ш И : 

 

        I.Определя  следния състав на Съвета  по въпросите на социалните услуги: 

 

Председател - Здравко Димитров -Заместник – кмет гр. Неделино 

Членове: 

1.Инж.Стойко Еленов       - Председател на Общински съвет гр.Неделино 

2.Елка Караиванова         -  Гл.соц.работник „Закрила на детето“, ДСП гр.Златоград 

3.Елка Русева                    -  Ст.експ.  Дирекция „Бюро по труда“, гр.Златоград,филиал Неделино 

4.Любомир Димитров      -  Директор на СУ „Св.Св.Кирил и Методий“ гр.Неделино 

5.Надка Бабачева               - Директор на ДГ „Пролет“ гр.Неделино 

6.Зоя Дуганова                   - Директор на ДГ „Слънце“, гр.Неделино 

7.Росица Караиванова       -  Директор на ЦОП гр.Неделино 

8.Румен Бабачев                 - Директор на ЦСРИ гр.Неделино 

9.Слави Докторов               - Директор на ЦНСТПЛФУ гр.Неделино 

10.Илияна Дуганова          - Директор на Дирекция „ИРОПХД“гр.Неделино 

11.Елина Халваджиева     -  Гл.експ.“Соц.дейности и проекти“ 

12.Диана Иванова              -  Гл.експ.“Култура и соц.дейности“ 

13.Ст.инспектор Асен Йорданов -Началник група „Криминална полиция“ гр.Златоград 

14.Д- р Румен Младенов    - Общопрактикуващ лекар гр.Неделино  

15.Мария Барганова           - Ст.експерт по чужд език и по майчин език в РУО гр.Смолян 

 

  II.Възлага на Съвета по въпросите за социалните услуги следните функции: 

      

      1.Подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско 

ниво и анализ на състоянието  и ефективността на социалните услуги, които се предоставят на 

територията на общината; 

      2.Разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на социалните 

услуги, които се предоставят на територията на общината; 

     3.Изпълнява и други функции, възложени от Общински съвет, свързани с въпросите на 

социалните услуги на територията на общината; 

 

 С уважение, 

 
БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино  

 
 Съгласувал, 

 Илияна Дуганова 

 Директор на Дирекция „ИРОПХД“ 

 

Съгласувал, 

Ивет Дуганова, 

Юрисконсулт ОбА 

 

Изготвил, 

Диана Иванова  

Гл.експ.“Култура и социални дейности“ 



 


