
 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СОПОТ 

 
РЕШЕНИЕ 

№ 17 
 

ВЗЕТО С ПРОТОКОЛ № 4 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 
СОПОТ, ПРОВЕДЕНО НА 28.12.2011 Г. В   ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  - СОПОТ 
 
  По докладна записка с вх.№ 67/05.12.2011 г. - от Мариана Кацарова– 
Председател на Общински съвет- Сопот  
Относно: Създаване на Обществен съвет по социално подпомагане и 
социални услуги  
 

       Общински съвет - Сопот,  на основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 от 
ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от 
Правилника за неговото прилагане, прие следното 

  
     Р Е Ш Е Н И Е: 
 
1. Създава  9 / девет/  членен „Обществен съвет по социално 

подпомагане и социални услуги при община Сопот” и избира за негови 
членове : 

- Пенка Атанасова Маринова – директор на дирекция „Социално 
подпомагане” – Карлово; 

- Нешо Стоянов Нешев – Председател на общински съвет на БЧК – 
Сопот; 

- Донка Николова Минчева – Управител на Център за обществена 
подкрепа при община Сопот;  

- Иванка Генчева Янчева – Директор на Комплекс за социални услуги 
– община Сопот; 

- Спаска Тодорова Алишева-Юнакова – Главен експерт „Закрила на 
детето” при ДСП – Карлово; 

- Антоанета Димитрова Ранчева – старши експерт „Образование, 
култура, здравеопазване и социални дейности” при община Сопот; 

- Теменужка Иванова Николова – общественик, с.Анево 
- Лиляна Димитрова Йотова – Председател на Клуба на пенсионерите 

в община Сопот 
- Иванка Рангелова Врачева – Председател на Клуба на хората с 

увреждания – община Сопот 
 
2. Определя дата за първо заседание на избрания по предходната 

точка Обществен съвет – 16.01.2012, на което да се избере ръководство на 
съвета и се предприемат действия по разработването на Вътрешни правила 
за неговата работа и взаимодействието му с Общинския съвет, Кмета на 
общината и Агенцията за социално подпомагане, представена за 



територията на община Сопот от Дирекция „Социално подпомагане” – 
община Карлово. 

3. Възлага на Кмета на община Сопот да окаже пълно съдействие и 
помощ на  членовете на избрания Обществен съвет по социално 
подпомагане и социални услуги при община Сопот, във връзка и по повод 
свикване на първото заседание. 

 
МОТИВИ:  Настоящето становище  се прие  на основание чл.21 ал.1 т.12 и ал.2 

от ЗМСМА, във връзка с чл.35 от Закона за социалното подпомагане и чл.52 от 
Правилника за неговото прилагане  и като  взе впредвид, че Обществените съвети, са 
форма на обществен контрол на системата в областта на социалните помощи и услуги и 
имат функцията и задачата да съдействат и подпомагат общинските съвети и кметовете 
на общините при анализиране на потребностите от социални услуги, както и да участват 
в разработването на стратегиите и годишните планове за развитие на социалните услуги 
на общинско ниво, които Общинските съвети следва да приемат. 

 
 
Общ брой Общински съветници – 17 
Присъствали          - 17 
 Гласували                - 17 
„За”                          - 12 
„Против”                -  няма 
„Въздържал се”      - 5 
   
 

Зам.председател на ОбС:……………...  
       /Анелия Бочева/ 
 
Зам.председател на ОбС:………………………. 
                                              /Катя Адърска-Даскова/ 
 
   

Председател на ОбС.:………………..  
                         /Мариана Кацарова/ 


