
ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СМОЛЯН  

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от   

 НИКОЛАЙ ТОДОРОВ МЕЛЕМОВ   

  Кмет  на Община Смолян 
 

 

ОТНОСНО: Определяне на състав на Обществен съвет по социално подпомагане в  

                        Община Смолян     

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

При осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните 

услуги,  с цел упражняване на обществен контрол, с решение на Общинския съвет се 

създава Обществен съвет по социално подпомагане със следните функции: 

• Съдействие за провеждане на политиката в областта на  социалните помощи и 

социалните услуги в общината; 

• Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински 

стратегии и програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и 

социалните услуги; 

• Съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социалните услуги 

от лицата по чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социалното 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. 

В съответствие с чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане Общественият съвет в Община Смолян се състои най-малко от 7 души, като 

в състава му се включат ръководители на социални услуги, представители на лица по 

чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересовани органи, 

лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните 

помощи и социалните услуги.  

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социално 

подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, 

предлагам на Общински съвет - Смолян да приеме следните 

 

 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Определя Обществен съвет по социално подпомагане в Община Смолян в състав: 

Председател:  Момчил Николов Николов – Секретар на Община Смолян 

 

 



Членове:  

 

1. Мария Василева Семерджиева – Председател на Комисията по 

здравеопазване, социални дейности, образование, култура, вероизповедания, 

младежта и спорта. 

2. Петя Илиева Пампорова -  Директор на Регионална Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Смолян 

3. Петранка Иванова Тозева – Социален работник в отдел „Индивидуална 

оценка на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално 

подпомагане“ – гр. Смолян 

4. Мария Тодорова Делева – Секретар на Областния съвет на БЧК-Смолян 

5. Татяна Димитрова Костадинова –  Мл. експерт в Общинска администрация 

6. Захаринка Милева Славчева – Председател на УС на Съюза на инвалидите – 

Смолян 

 

2. Отменя свое Решение № 299 от 18.11.2016 г. взето на заседание, проведено на 

18.11.2018 г., протокол № 18. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:    / П   /  

НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ   

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

 

 

 


