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ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 
                                                                                                                                 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
  

ОТ АТАНАС КИРОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

     

Относно:  Приемане на : 

  

1. Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги в 

община Стралджа през 2021г. 

 

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 

2022г. 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решение №236 по т.10 от дневен ред от Протокол №20/29.04.2021г. по доклад 

с Вх. №ДЗ-78/15.04.2021г. от господин Атанас Киров Кмет на община Стралджа е 

приет от Общинският съвет- гр. Стралджа - Отчет по изпълнение на Годишния  план за 

развитие на социалните услуги в община Стралджа през 2020г. и Годишeн план за 

развитие на социалните услуги за 2021 година на общинско равнище, за който е 

необходимо да се приеме отчет за изпълнение му и съответно Годишен план за 

развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2022г. 

. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

Планът за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 2022г. е 

съгласуван с Директор на Дирекция „Социално подпомагане” – Ямбол.  

 

В Планът са предвидени конкретни дейности и съдържа: 

 

 Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на 

територията на общината; 

 Брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат 

открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината; 

 Източници на финансиране на социалните услуги; 
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 Ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги; 

 Други дейности за развитие на социалните услуги. 

 

Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)  предлагам Общински 

съвет-гр. Стралджа да приеме следното: 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Приема: 

             

1.Отчет по изпълнение на Годишния  план за развитие на социалните услуги в 

община Стралджа през 2021г. 

 

2. Годишен план за развитие на социалните услуги на община Стралджа за 

2022г. 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

”                                                             

 


