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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГРАД НЕДЕЛИНО 
 

 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

ОТ 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Съвет по въпросите на социалните услуги 

 

 

    УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

     УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

   

  

 През 2021 г. в изпълнение на чл.27 от Закона за социалните услуги е утвърден 

съставът на Съвет по въпросите на социалните услуги с Решение №171/27.01.2021 г., с 

Протокол №17 на Общински съвет – Неделино. 

 В изпълнение на Закона за социалните услуги в състава на Съвета по въпросите 

на социалните услуги се включват представители на териториалните структури на 

Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, 

Министерството на образованието и науката, Министерството на вътрешните работи, 

частни доставчици на социални услуги на територията на общината, юридически лица с 

нестопанска цел за обществено полезна дейност, потребители на социални услуги и висши 

училища, обучаващи социални работници на територията на общината и областта. 

 Съветът по въпросите на социалните услуги: 

 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; 

 Поради настъпили промени при някои от членовете, предлагам актуализация в 

състава на съвета. 

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

местната администрация и чл.27 от Закона за социалните услуги и във връзка с настъпили 

промени в състава на Съвета по въпросите на социалните услуги, определен с Решение 

№171/27.01.2021 г. на Общински съвет – Неделино предлагам Общински съвет – 

Неделино да обсъди и приеме следното 

 

 

ПРОЕКТО – РЕШЕНИЕ 

 

 Дава съгласие Общински съвет – Неделино да актуализира и приеме състава на 

Съвета по въпросите на социалните услуги, както следва: 
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 Председател – Здравко Димитров – Заместник-кмет на община Неделино 

 

 Членове: 

 1. Д-р Румен Младенов – Председател на Общински съвет – 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. Жана Русева – Директор на ДГ „Слънце“ -  гр.Неделино 

 7. Диана Иванова – 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 дирекция „ИРОПХД“ 

 11. Елина Халваджиева – Главен експерт „Социални дейности и проекти“ 

 12. Сийка Какалашева – Главен експерт „ОЗМДС“ 

 13. Ст.инспектор Асен Йорданов – Началник група „Криминална полиция“ 

гр.Златоград 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община Неделино 

 

Съгласували: 

Илияна Дуганова 

Директор дирекция „ИРОПХД“ 

 

Ивет Дуганова 

Юрисконсулт „ОбА“ 

 

Изготвил: 

Елина Халваджиева 

Главен експерт „Социални дейности и проекти“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

 


