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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 

 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от адв. Пламен Петков –  

заместник-председател на Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО: Определяне състав на комисия по чл. 10 от Правилника за 
организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на 
семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на 
асистирани репродуктивни техники на територията на община Шумен 

 

 

  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

  На сесия през месец октомври 2018 г. Общинският съвет разгледа 
докладна записка от г-жа Наталия Стефанова – общински съветник, за 
определяне състав на комисия по чл. 10 от Правилника за организацията и реда 
за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с 
репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани репродуктивни 

техники на територията на община Шумен. Тогава Общинският съвет отложи 

разглеждането на тази точка за следващата сесия.  
  Чл. 10 от правилника гласи: „Дейността за подпомагане на семейства и 

лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, решими с 
методите на АРТ от бюджета на общината, се извършва от седемчленна 
комисия, избрана от Общинския съвет, в която участват: заместник-кметът по 

социална политика и здравеопазване, представител на дирекция „Социална 
политика и здравеопазване“, председателят на постоянната комисия 
„Здравеопазване и социална политика“ към Общински съвет - Шумен, двама 
общински съветници, представител на дирекция „Бюджет, финанси и човешки 

ресурси“, специалист акушер-гинеколог.“ Съгласно чл. 11 председател на 
комисията е заместник-кметът по социална политика и здравеопазване на 
Община Шумен. 

  На свое заседание, проведено на 18.10.2018 г., постоянната комисия 
„Здравеопазване и социална политика“ взе решение в комисията да влязат:  

1. Д-р Светлана Маркова – замeстник-кмет „Социална политика и 

здравеопазване“ – председател; 



2. д-р Стоян Тодоров – председател на постоянната комисия 
„Здравеопазване и социална политика“ към Общинския съвет; 

3. Бисерка Йовчева - представител на Общинския съвет; 
4. Васил Христов - представител на Общинския съвет; 
5. Галя Йосифова – счетоводител в Община Шумен; 

6. Румяна Рачева - старши експерт „Здравеопазване“ в Община Шумен; 

7. д-р Даниел Димов – специалист акушер – гинеколог. 
 

Кандидатурата на д-р Даниел Димов не беше одобрена на заседанието на 
Общинския съвет. Постъпи предложение мястото да бъде заето от д-р Ивелина 
Маринова - специалист акушер – гинеколог в „МБАЛ – Шумен“ АД.  

 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 
следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

Общински съвет Шумен избира комисия по чл. 10 от Правилника за 
организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни 

начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани 

репродуктивни техники на територията на община Шумен в състав:  
Председател - д-р Светлана Маркова – замeстник-кмет „Социална 
политика и здравеопазване“; 

Членове: 
1. д-р Стоян Тодоров – председател на постоянната комисия 

„Здравеопазване и социална политика“ към Общинския съвет; 
2. ……………….. - представител на Общинския съвет; 
3. ……………….. - представител на Общинския съвет; 
4. Галя Йосифова – счетоводител в Община Шумен; 

5. Румяна Рачева - старши експерт „Здравеопазване“ в Община Шумен; 

6. д-р Ивелина Маринова – специалист акушер – гинеколог в „МБАЛ – 

Шумен“ АД. 

 

 

 

Адв. Пламен Петков 

Заместник-председател на Общински съвет Шумен 

 

 

Изготвил: 

Мирена Павлова, мл. експерт ПДОбС 


