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Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 

№297 

взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, 

проведено на 28.05.2021 г. с  Протокол № 25 

 

ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги при   Община 

Брацигово.  

Общинският съвет – Брацигово след като разгледа и обсъди предложението на 

Надежда Борисова Казакова – Кмет на община Брацигово, на основание чл.21, ал.1, 

т.23  от ЗМСМА,  чл. 27 във връзка с чл. 26  т. 3-6 от Закона за социалните услуги и, 

становищата на постоянните комисии към Общински съвет и след станалите 

разисквания  

Р Е Ш И : 
I. Създава Съвет по въпросите на социалните услуги към Община Брацигово, в състав, 
както следва : 
Председател : инж. Мария Григорова Батаклиева – зам. кмет на община Брацигово 
Членове:  
Невена Георгиева Стефанова  - началник отдел „Закрила на детето“ към Дирекция                    
„Социално подпомагане“ гр. Пещера ; 
Флора Христова Хаджийска - Библиотекар на НЧ „Васил Петлешков-1874г.“ гр. 
Брацигово; 
Анелия  Цветанова Куртакова – гл. инспектор към Дирекция „ Обществено здраве“ към 
РЗИ гр. Пазарджик 

Ст. инсп. Мария Пенчева – началник Участък Брацигово при РУ гр. Пещера 

Александра Полищук – старши експерт по организация на средното образование към 
РУО  - гр. Пазарджик; 
Зорка Иванова Николова - Директор на КСУДС гр. Брацигово; 

Ина Иванова – родител на дете ползващ социална услуга „ Дневен център за деца и / 
или младежи с увреждания“ – гр. Брацигово; 

Славчо Гълъбов Карналов – потребител на социална услуга  „ Лична помощ“ 

II. Възлага на Съветът по въпросите на социалните услуги, следните функции: 

1. 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; 

2. Да разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на 

социалните услуги, които се предоставят на територията на общината;  

3.  Да  изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет. 

 

Настоящото решение може да бъде оспорено пред Административен съд – Пазарджик 

чрез Общински съвет – Брацигово в 14-дневен срок от съобщаването му. 
 

Общ брой на общинските съветници: 13 

Присъствали: 12 

Гласували: „За” – 12, „Против” – няма, „Въздържали се” – няма 

 

 

                                                Председател  на ОбС Брацигово: 

                    /инж.Веселина Дамова/ 


