
                                                                                                                                    

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЕЛХОВО 

  

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от ПЕТЪР КИРОВ-кмет на община Елхово 

 

ОТНОСНО: Определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

Съгласно чл.27 от Закона за социалните услуги, в сила на 01.07.2020 г. във всяка 

община следва да се създаде Съвет по въпросите на социалните услуги, който 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. 

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

на социалните услуги се включват териториални 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, и юридически лица с нестопанска цел 

за общественополезна дейност.  

Предвид горното, предлагам Общински съвет – Елхово да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, и чл. 27, ал. 1 във връзка с чл. 26, т. 3-7 от 

Закона за социални услуги, Общински съвет – Елхово определя Съвет по въпросите на 

социалните услуги в следния състав: 

 Председател: Живка Кафеджиева – заместник-кмет на община Елхово 

 Членове:  

1. Д-р Блага Георгиева –председател на ПК по СПОД   

2. Десислава Славова- директор Дирекция „Социално подпомагане“- Елхово; 

3. Йовка Драгоева – директор на ПГ“Св. Климент Охридски“ 

4. Татяна Дюлгерова- директор „Бюро по труда“- Елхово; 

5. Трифон Трифонов- инспектор „Детска педагогическа стая“- РУ Елхово; 

6. Керанка Николова – председател на Клуб на хората с увреждания- Елхово; 

7. Мариана Милева- Ръководител Служба „Социални дейности“- Елхово; 

8. Ивелина Романова- Директор на социални услуги за деца и младежи; 

9.Светлана Илчева –Управител на Защитено жилище за лица с умствена 

изостаналост; 

10. Галя Иванова Димитрова- потребител на социални услуги; 

  

 

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 

  


