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ПЛАН  

ЗА  РАБОТАТА  НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ  СЪВЕТ  ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН КОНТРОЛ 

 ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ПРИ ОБЩИНА ГУРКОВО ПРЕЗ 2018 ГОДИНА 

                                                                                                           

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙНОСТИ ОТГОВОРНИЦИ СРОКОВЕ 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННИ 

      

  

1. Провеждане на ежемесечни 

 заседания на Обществения съвет 

по социално подпомагане и 

услуги по предварително обявен 

дневен ред. 

Председател 

 

 До 15 число на месеца 

  
2.Внасяне на предложения в 

Общински съвет – Гурково Председател При необходимост 

  

  

3.Обсъждане и актуализиране на 

Стратегия за развитие на 

социалните услуги в община 

Гурково 2018-2020 г. и Годишния 

план за 2018 г. 

 Председател  на Съвета, 

Координационно звено, 

Експерт от Общината 

 

 

При необходимост 

  

4.Ежегодно отчитане дейността на 

Обществения съвет по социално 

подпомагане и услуги пред 

Общински съвет  - Гурково  
Председател м. април 2018 г. 
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ІІ. ИНФОРМАЦИОННИ 

  

1.Внасяне  на информация от 

Дирекция “Социално 

подпомагане” относно реда и 

начина за отпускане на месечни, 

еднократни, целеви и др. видове 

помощи на граждани от Община 

Гурково и осъществяване на 

контрол при необходимост. 

 

  

 Директор Дирекция 

“Социално подпомагане” 

  

 На полугодие 

  2.Внасяне на информация от 

Директора на „Социално 

подпомагане” - Гурково относно 

предоставянето на нови социални 

услуги в общината съгласно 

Стратегията. 

 

Директор Дирекция 

“Социално подпомагане” 

  

На полугодие 

  3.Проучване опита и дейността на 

Обществения съвет за социално 

подпомагане в други общини 

/организиране на съвместни 

срещи, обмен на информация и 

др./ 

  

Председател 

 

  

Периодично 

  

4.Отразяване на дейността на 

Обществения съвет по социално 

подпомагане и услуги в медии и 

интернет – страницата на 

общината. 

  

Председател 

  

Периодично 
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Планът е приет с Решение № 375, взето с Протокол № 31 от 22.02.2018 г. на Общински съвет Гурково 

 

 

Съгласували : 

 

Диан Пантелеев – Председател на Обществен съвет : /п/    

 

 

Стоянка Стоянова – Директор на Дирекция”Социално подпомагане”: /п/ 

 

 
Изготвил : /п/ 

Мария Илиева – Гл. експерт „ОЗК” 

  

ІІІ. КОНТРОЛНИ 

 

  

  1.Изразяване на становище на 

Обществения съвет при  

 

кандидатстване  с проекти, 

осъществяване на контрол и 

предприемане на мерки при 

необходимост.   

   

Председател 

  

 При необходимост 

  2.Осъществяване на обществен 

контрол   относно качеството на 

социалните услуги, предоставяни  

на гражданите на Община 

Гурково 

 

Председател на Комисия за 

социални услуги 

 

  

 На шест месеца 

  3.Посещения на членовете на 

Обществения съвет в 

специализираните институции и 

социални услуги в общността и 

провеждане на съвместни 

заседания с ръководствата им. 

  

Председател 

 

  

 На шест месеца 


	ПЛАН

