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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 309 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 20.12.2021 г. с 

Протокол № 32 

 

ОТНОСНО: Определяне състава на Съвета по въпросите на социалните услуги 

при Община Николаево.  

Мотиви:  

С разпоредбата на чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги, в сила от 

01.07.2020 г., във всяка община се създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в 

който се включват представители на органите и лицата по чл. 26, т. 3 – 7 от закона.  

 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. 

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение 

на Общински съвет по предложение на кмета на общината. Като състав е необходимо 

той да включа представители от териториалните структури на Министерството на 

труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването, Министерството 

на вътрешните работи, Министерството на образованието и науката, юридически лица 

с нестопанска цел за общественополезна дейност, лица ползващи социални услуги и др.  

 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона 

за местно самоуправление и местна администрация, във вр. с чл. 27 от Закона за 

социалните услуги, Общински съвет Николаево 

 

Р Е Ш И: 

Определя състава на Съвета по въпросите на социалните услуги при Община 

Николаево както следва: 

Председател: Стайко Петков – Заместник-кмет на Община Николаево 

Членове: 

1. Галина Димитрова – гл. експерт – психолог в Дирекция „Обществено здраве“ 

при РЗИ гр. Стара Загора; 

2. Галина Стоянова – началник отдел „Индивидуална оценка на хора с увреждания 

и социални услуги“ при ДСП гр. Гурково; 

3. Андреян Цеков – полицейски инспектор в ПУ гр. Гурково при РУ гр. Казанлък; 

4. Борислава Бонева – управител на ЦСРИ гр. Николаево; 

5. Пенка Димитрова – представител на БЧК за Община Николаево; 

6. Калинка Николова – председател на Клуб на хората с увреждания в Община 

Николаево; 

7. Пенка Генчева – ст. експерт „Образование, култура, здравеопазване и спорт“ в 

Община Николаево; 

8. Илияна Кишева – ст. експерт „Програми и проекти“ в Община Николаево. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов отсъства   

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юлиан Сашев Атанасов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Участвали в поименно гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, 

„против” –  няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  
Председател Общински съвет-Николаево 


