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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ЕЛИН ПЕЛИН 

 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
От Йордан Йорданов 

И.Д. Кмет на Община Елин Пелин 
 
Относно:  Проект за изменение и допълнение на Правилника за 

устройството и дейността на Обществения съвет за 
контрол при осъществяване на дейностите по социално 
подпомагане и услуги в Община Елин Пелин 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение № 600 по протокол № 26 от редовно заседание на 
Общински съвет – Елин Пелин, проведено на 30.04.2009 г., на 
основание чл. 35  от Закона за социално подпомагане и чл. 52, чл. 53 и 
чл. 54 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане  
е приет Правилника за устройството и дейността на Обществения 
съвет за контрол при осъществяване на дейностите по социално 
подпомагане и услуги в Община Елин Пелин.  

След направените изменения и допълнение в Правилника за 
прилагане на Закона за социално подпомагане (изм., бр. 27 от 2010 г., 
в сила от 9.04.2010 г.) и по конкретно в чл.52, ал.2 се предвижда 
Общественият съвет да се състои най-малко от 7 души, като в състава 
му се включват ръководители на социални услуги, представители на 
лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и 
други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение 
към дейностите в областта на социалните помощи и социалните 
услуги.  

С оглед промяната, в Раздел ІІ, т.2 от Проекта за изменение и 
допълнение на Правилника за устройството и дейността на 
Обществения съвет за контрол при осъществяване на дейностите по 
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социално подпомагане и услуги в Община Елин Пелин, е предложен 
съставът на Общественият съвет да се състои от седем души, от които 
председател - представител на Общински съвет- Елин Пелин; секретар 
– директор на  Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Елин Пелин;  
членове: - ресорен заместник-кмет; представител на Домашен 
социален патронаж, гр. Елин Пелин; представител на „Дневен център 
за възрастни хора“, с. Голяма Раковица ; представител на „Дружество 
на инвалидите“, гр. Елин Пели; представител на отдел  „Социална 
закрила“, гр. Елин Пелин.  

  

Във връзка с  гореизложеното 
 
 

                                                      П Р Е Д Л А Г А М : 
 

Общински съвет – Елин Пелин да вземе следното решение: 
 
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, чл. 35 от Закона за социално подпомагане 
и чл. 52, чл. 53 и чл. 54 от Правилника за прилагането на Закона за 
социално подпомагане, Общински съвет – Елин Пелин 

 
                                                 Р Е Ш И: 
 
1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника 

за устройството и дейността на Обществения съвет за контрол при 
осъществяване на дейностите по социално подпомагане и услуги в 
Община Елин Пелин, приет с Решение № 600 по протокол № 26 от 
редовно заседание на Общински съвет – Елин Пелин, проведено на 
30.04.2009 г., както следва: 

 
 

§1 В раздел ІІ. Правила за устройството на Обществения съвет за 
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане 
и услуги в Община Елин Пелин, т. 2, се изменения така:  

  
„т. 2. Съставът се състои от седем души, от които председател - 

представител на Общински съвет- Елин Пелин; секретар – директор 
на  Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Елин Пелин;  членове: - 
ресорен заместник-кмет; представител на Домашен социален 
патронаж, гр. Елин Пелин; представител на „Дневен център за 
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възрастни хора“, с. Голяма Раковица ; представител на „Дружество на 
инвалидите“, гр. Елин Пели; представител на отдел  „Социална 
закрила“, гр. Елин Пелин“.  

 
 
 
Приложение: 
Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет 

за контрол при осъществяване на дейностите по социално 
подпомагане и услуги в Община Елин Пелин. 

 

 

 

 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ                           
И.Д. Кмет на Община Елин Пелин, 
съгл. Заповед №750-1/10.09.2012 г.  

на Кмета на Община Елин Пелин                         
 
 
 
 

Съгласували : 
Ангелина Димитрова 
Заместник-кмет на Община Елин Пелин 

 
 

Диана Димитрова 
Старши юрисконсулт в дирекция ПАО 

 
 

Изготвил: 
Елена Чукова 
Специалист в отдел ОКСД 

   
 

 
 

 
        

 
 

 


