
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО
до

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ОТ д-р ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

1.11. ОТНОСНО: Актуализиране състава на Обществен съвет за съдействие и упражняване на 
обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и 
социалното подпомагане в община Севлиево.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно Ч Л .3 5  ал.1 от Закона за социално подпомагане в общините се създават Обществени 

съвети с решение на Общинския съвет, които оказват съдействие и помощ при извършване на 
дейностите по социално подпомагане и упражняват обществен контрол върху тяхното 
осъществяване. В състава на Обществения съвет съгласно чл.52 ал.2 от Правилника за прилагане на 
Закона за социално подпомагане влизат ръководители на социални услуги, представители на 
общините, доставчици на социални услуги и юридически лица в социалната сфера.

Поради настъпили промени в обстоятелствата, част от лицата в състава на сегашния 
Обществен съвет (решение № 083 от 27.03.2012 г. на Общинския съвет) не представляват посочените 
по-горе институции и организации.

Във връзка с гореизложеното предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21 ал.1 т.23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, 
във връзка с Ч Л .3 5  ал.1 и ал.2 от Закона за социално подпомагане и чл.52 от Правилника за прилагане 
на Закона за социално подпомагане. Общинският съвет -  Севлиево утвърждава Обществен съвет в 
състав:
Председател: Митхат Алибашев -  заместник кмет на община Севлиево
Членове: инж.Красимира Йорданова -  директор на дирекция «ХСД» в община Севлиево

Маргарита Балджиева -  главен експерт «Социални дейности» в община Севлиево 
д-р Събина Събева -  изп. директор на «МСС-България», доставчик на социални услуги 
Ренета Димитрова -  директор на ДДЛРГ «Велика и Георги Ченчеви» 
инж.Росица Христова -  управител на Домашен социален патронаж 
Маргарита Стефанова -  председател на сдружение «ВИП»
Ирен Пенчева -  председател на Общинската организация на хората с увреждания
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