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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

от Любомир Христов 

Кмет на община Шумeн 
 

Относно: Избиране на представители на Общински съвет Шумен в 

Комисията 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 г-н Председател, 

Дами и господа Общински съветници, 

  
 С Решение № 838 от 26.07.2018 г. Общински съвет – Шумен е приел  Правилник 

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 изпълнение на чл. 10 от същия правилник 

е с решение № 931 от 29.11.2018 година е определен състава на комисията , в  която са 

включени  трима общински  съветници. За мандат 2015-2019, както следва: 

 Председател – д-р Светлана Маркова – зам.-кмет „Социална политика и 

здравеопазване 

  Членове: 

1. д- р Стоян Тодоров – председател на постоянната комисия „Здравеопазване и 

социална политика“ към Общинския съвет; 

2. Наталия Стефанова – представител на Общинския съвет; 

3. Бисерка Йовчева– 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;.  

Необходимо е  за мандат 2019 -  2023 год. да бъдат избрани трима  общински 

съветници, които да бъдат включени в състава на Комисията.  

 С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 

Р Е ШЕ Н И Е: 

 

 Избира за членове в състава на Комисията 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 общинските съветници: 

  

 



 

Председател – д-р Светлана Маркова – зам.-кмет „Социална политика и 

здравеопазване 

 

 1…………………………………………………. 

 2…………………………………………………. 

 3…………………………………………………. 

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;.  

 

 

 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

Кмет на община Шумен 
 

Предложил: 

д-р Светлана Маркова 

зам.-кмет „Социална политика и здравеопазване” 

 
Изготвил: 

Р.Рачева 

Ст. експерт Здравеопазване 


