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         Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 298 

 
взето с Протокол № 27 от заседание на 

Общински съвет – Садово, проведено на 16.11.2021 година 
 
 
 
          По т. 8 от дневния ред „Предложение от кмета на Община Садово относно 
определяне на състав на Съвета по въпросите на социалните услуги“  
предвид следните мотиви: във връзка с общинската политика по отношение на 
социалните услуги, законът за социалните услуги регламентира че всяка община 
създава Съвет по въпросите на социалните услуги, в които се включват 
представители на териториалните структури на МТСП, МЗ, МОН, МВР и други 
държавни органи. Съветът по въпросите на социалните услуги подпомага 
извършването на анализ на потребностите от социални услуги на общинско ниво и 
анализ на състоянието и ефективността на социалните услуги, които се предоставят 
в Общината        и 
на основание: Чл. 21 ал.1 т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Чл. 27 ал. 3 от Закона за социалните услуги 
Общински съвет-Садово  

Р  Е  Ш  И: 
 

1. Общински съвет-Садово определя Съвет по въпросите на социалните  
услуги в състав: 
            1.1.Петър Георгиев заместник-кмет на община Садово– Председателстващ 
Съвета; 

1.2. Иванка Христева – учител, общински съветник и председател на  
комисията по социални въпроси към ОбС-Садово; 

1.3. Михаил Ангелов – началник на Полицейски участък-Садово; 
1.4. Таня Налбантова – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ 

Първомай; 
1.5. Даниела Мандева – управител на Център за обществена подкрепа град  

Садово – член на Съвета; 
1.6. Йорданка Диновска –управител на Център за социална рехабилитация 

и интеграция село Болярци – член на Съвета; 
1.7. Янка Чукалова – управител на Център за настаняване от семеен тип  

село Ахматово – член на Съвета; 



1.8. Борис Пешев – главен специалист „Контрол и управление на социални  
дейности“ в администрацията на община Садово. 
 
      2.Решението да се изпрати на лицата за сведение и изпълнение. 
 
 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -   13 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА     

      
 
 
ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ 
ПРОТОКОЛЧИК: /п/  
                         /Д. ДИНКОВА/                                         /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 

 

 


