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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  

ЧИРПАН 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ 

ОТ  ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Чирпан 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 26 на Закона за социалните услуги (ЗСУ) общинската политика в 

областта на социалните услуги се осъществява в сътрудничество с териториалните 

структури на държавната администрация, частни доставчици, предоставящи социални 

услуги на територията на общината, юридически лица с нестопанска цел за 

общественополезна дейност, потребители на социални услуги, висши училища, 

обучаващи социални работници на територията на общината и областта. 

За целта във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в 

който се включват представители на ангажираните в процеса институции и 

организации. Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с 

решение на Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Неговата 

функция, съгласно чл. 27, ал. 2 от ЗСУ, е 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; да разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността 

на социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; да изпълнява 

и други функции, възложени от Общинския съвет. 

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 общественополезна дейност, 

потребители на социални услуги и висши училища, обучаващи социални работници на 

територията на общината и областта. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет – Чирпан да приеме 

решение за определяне на състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в 

Община Чирпан, като предлагам следния проект за  
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Р Е Ш Е Н И Е 

 

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

местната администрация, чл. 27, ал. 2 от ЗСУ, чл. 37, ал. 2 и чл. 42, ал. 3, т. 3 от 

НАРЕДБА за планирането на социалните услуги, Приета с ПМС № 133 от 6.04.2021 г., 

обн., ДВ, бр. 29 от 9.04.2021 г., Общински съвет – Чирпан: 

 

I. Oпределя следния състав на Съвет по въпросите на социалните услуги в община 

Чирпан:  

1. Ангелина Паскалева – Директор на Дирекция ОКСМПТ към Община Чирпан 

2. Петко Минчев – старши експерт „социални дейности” към Община Чирпан 

3. Маргарита Бурова – инспектор „Детска педагогическа стая” към РУ Чирпан 

4. Д-р Неделчо Тотев – Управител на МБАЛ Чирпан 

5. Христо Филов – Директор на Дирекция „Бюро по труда” град Чирпан 

6. Ваня Петрова – Управител на „Център за обществена подкрепа” Чирпан 

7. Деница Иванова – Ръководител на „Център за ранна интервенция на 

уврежданията” град Чирпан 

8. Иванка Ненкова – Управител на „Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания” град Чирпан 

9. Антоанета Станилова – Управител на „Домашен социален патронаж” Чирпан 

10. Зейнеп Мирославова – администратор на социалната услуга „Асистентска 

подкрепа“ към Община Чирпан 

11. Мария Савова - началник-отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания и 

социални услуги” в Дирекция „Социално подпомагане”, град Чирпан 

12. Милка Енева – началник-отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално 

подпомагане” град Чирпан. 

 

II. Възлага на кмета на общината осъществяването на дейностите, необходими за 

правилното и законосъобразно изпълнение на решението. 

 

 

Вносител:………………......… 

ИВАЙЛО КРАЧОЛОВ 

Кмет на Община Чирпан 

 

 

Съгласувал:………........………  

Димитър Славов 

Юрисконсулт на Община Чирпан 

 


