
 
 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО 
Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№95 

взето на заседание Общински съвет град Брацигово, 
проведено на 28.04.2016 г. с  Протокол № 9 

 
ОТНОСНО: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане. 
 

Общински съвет – Брацигово, след като разгледа и обсъди Предложението от 
Петко Валентинов Петков – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, т.23 
от ЗМСМА и във връзка с чл.35 от Закона за социално подпомагане и чл. 52 от 
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, становищата на 
постоянните комисии към Общински съвет и след станалите разисквания:   

Р Е Ш И : 

І. Създава обществен съвет по социално подпомагане при Община Брацигово, състоящ 
се от 7 члена и с функции и задължения, съгласно чл. 52 от ППЗСП. 
ІІ. Избира за членове на Обществения съвет по социално подпомагане, следните лица:  
1. Председател: Мария Мадарова – Секретар на община Брацигово 
2. Секретар: Татяна Симонова – гл. експерт „ ЕЗСД „ 
Членове: 
3.Надежда Казакова – председател на ОбС – Брацигово 
4. Йордан Михайлов – общински съветник 
5. Мариана Мишекопаранова – Управител на ДЦВХУ 
6. Йорданка Арабаджиева – председател на Клуб на хората с увреждания 
7. Иванка Стефанова – секретар на МКБПМН 
III. Вменява на Обществения съвет следните функции:  

1. Съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и 
социалните услуги в общината; 

2. Съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински 
програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните 
услуги; 

3. Съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от 
български физически лица, регистрирани по Търговския за 

4. кон, и юридически лица възникнали съгласно законодателството на друга 
държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава от Европейското 
икономическо пространство; 

5. Контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените 
критерии и стандарти; 

6. Изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани 
институции за социални услуги на територията на общината. 
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        Председател  на ОбС Брацигово: 
                                                                              /Надежда Казакова/ 


