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ДО 
 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
 СИЛИСТРА 
 
 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
 

от д-р ЮЛИЯН  НАЙДЕНОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА 
 
 
       ОТНОСНО:  Утвърждаване на Правилник за устройството и дейността на 
Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община Силистра  за периода 2015 
– 2019 г. 
 
 
 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО  ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
  
 

С Решение № 82 на Общински съвет - Силистра, взето с Протокол № 4/17.12.2015 г. 
е утвърден състав на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги през периода 
2015 – 2019 година. 

Той е изграден съгласно Методиката на процедурата по осъществяване на обществен 
контрол на системата за социално подпомагане и на основание чл. 35 от Закона за 
социалното подпомагане,   
  Основните функции на Обществения съвет са: 

- да обсъжда регионални стратегии, програми и проекти, свързани със социалното 
подпомагане;  

- да съдейства за координиране на дейностите по предоставяне на социални услуги; 
- да осъществява контрол върху качеството на социалните услуги, в съответствие с 

утвърдените критерии и стандарти; 
- да изготвя становища за откриване и закриване на специализирани институции за 

социални услуги на територията на общината. 
- да съдейства и подпомага Общинския съвет и кмета на общината при анализиране 

на потребностите от социални услуги и участва в разработването на стратегиите и 
годишните планове за развитие на социалните услуги на общинско ниво. 

С цел по-ефективна и прозрачна работа на Обществения съвет, експерти от 
общинската администрация и членове на Обществения съвет са разработили Правилник за 
устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в 
община Силистра за периода 2015 – 2019 година. Същият е приет на заседание на 
Обществения съвет, проведено на 09.02.2016 год. без допълнения и възражения. 
 
 
 Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Силистра да вземе следното  



Р Е Ш Е Н И Е: 
  

1. На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местно самоуправление и местна 
администрация утвърждава Правилник за устройството и дейността на Обществения съвет 
по социално подпомагане и услуги в община Силистра за периода 2015 – 2019 година, 
съгласно Приложение № 1. 

 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 1.   Предложение за  Правилник за устройството и дейността на  

Обществения съвет по социално подпомагане и услуги в община 
Силистра за периода 2015 – 2019 година; 

2. Мотиви към Правилника за  устройството и дейността на Обществения 
съвет по социално подпомагане и услуги за периода 2015-2019 година; 

   
 
 
 
 
Внася, 
 
   Д-р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ 
 Кмет на община Силистра 
   
 
 
 
Съгласували, 
 
РОСТИСЛАВ ПАВЛОВ 
Секретар на Община Силистра 
 
ГАЛЯ ГОРАНОВА 
За Зам.-кмет „Хуманитарни дейности” 
/На основание Зап. № ЗК-232/09.02.2016 г./ 
 
НИКОЛАЙ НИКОЛОВ 
Директор Дирекция „Правна” 
 
 
 
 
Изготвил, 
Адрияна Табакова, Гл.експерт „ОКСД” и член на Съвета 
 
  
  
  


