
           
 

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ    
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови             тел:    04134 / 22-60; 23-02; 23-88 

ул. “ Септемврийци “ № 55             факс: 04134 / 22-71                                    

E-mail: kmet@bratia-daskalovi.com 

  

 

 

 

 

ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

Относно: Промяна на Решение № 249 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови и отмяна на Решение № 436 от 24.08.2018 г. на Общински съвет Братя 

Даскалови за промяна на Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане. 

 

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 249 от 31.03.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови е прието 

решение за промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане и приемане на 

Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет. 

С Решение № 436 от 23.04.2018 г. на Общински съвет Братя Даскалови е прието друго 

решение за промяна в състава на Обществения съвет за упражняване на контрол при 

осъществяване на дейностите в областта на социалното подпомагане. 

Във връзка с честите промени в поименния членския състав на Обществения съвет, 

предлагам Общински съвет Братя Даскалови да определи длъжностите, които се включват в 

състава, а кмета на Община Братя Даскалови със заповед да определя поименния състав. 

Предвид гореизложеното е необходимо Решение № 436 от 23.04.2018 г. на Общински 

съвет Братя Даскалови да се отмени и частично да се измени Решение № 249 от 31.03.2017 г. 

на Общински съвет Братя Даскалови, както следва: 

 

-  т. I. се изменя и придобива следната редакция: 

 

„Създава Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на 

дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги в община Братя Даскалови, както 

следва: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 СЕКРЕТАР: Директор на дирекция „АООСИД” в Община Братя Даскалови 
       

 ЧЛЕНОВЕ: 

 1. експерт „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 2. Представител на Общински съвет 

 3. Управител на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови 

 4. Управител на Дневен център за стари хора с. Братя Даскалови 
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 5. Ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Оризово 

 6. Представител на Дирекция „Социално подпомагане” - Чирпан 

 7. Представител/и на образователни институции” 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35 от Закона за 

социалното подпомагане и чл. 52 от Правилника за прилагане на Закона за социалното 

подпомагане, Общински съвет Братя Даскалови реши: 

 

I. ИЗМЕНЯ частично Решение № 249 от 31.03.2017 г. прието с протокол № 22 от 

31.03.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови, както следва: 

  

 1. т. I се изменя и придобива следната редакция: 

 
 

„Създава Обществения съвет за упражняване на контрол при осъществяване на 

дейностите в областта на социалното подпомагане и услуги в община Братя Даскалови, както 

следва: 
 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 СЕКРЕТАР: Директор на дирекция „АООСИД” в Община Братя Даскалови 
       

 ЧЛЕНОВЕ: 

 - експерт „Програми, проекти и обществени поръчки” 

 - Представител на Общински съвет 

 - Управител на Домашен социален патронаж с. Братя Даскалови 

 - Управител на Дневен център за стари хора с. Братя Даскалови 

 - Ръководител на Център за социална рехабилитация и интеграция с. Оризово 

 - Представител на Дирекция „Социално подпомагане” - Чирпан 

 - Представител/и на образователни институции” 

 

 2. В останалата си част Решение № 249 от 31.03.2017 г. прието с протокол № 22 от 

31.03.2017 г. на Общински съвет Братя Даскалови остава непроменено. 

 

 II. ОТМЕНЯ Решение № 436 от 23.04.2018 г прието с протокол № 38 от 23.04.2018 г. на 

Общински съвет Братя Даскалови. 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

  ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

 Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

 Съгласувал: 

 Елена Нонева 

 Обслужващ юрист 
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