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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

От  Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 

ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В изпълнение на чл.27 от Закона за социалните услуги, всяка община е 

необходимо да създаде Съвет по въпросите на социалните услуги . 

Съветът по въпросите на социалните услуги: 

• подпомага извършването на анализ на потребностите от социални услуги на 

общинско ниво и анализ на състоянието и ефективността на социалните 

услуги, които се предоставят на територията на общината; 

• разработва предложения за подобряване на качеството и ефективността на 

социалните услуги, които се предоставят на територията на общината; 

• изпълнява и други функции, възложени от общинския съвет. 

Съставът на Съвета по въпросите на социалните услуги се определя с решение на 

общинския съвет по предложение на кмета на общината. 

 Съгласно чл.26 от Закона за социалните услуги в съвета влизат представители на: 

• териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на здравеопазването, Министерството на образованието и 

науката, Министерството на вътрешните работи и други държавни органи; 

• частни доставчици на социални услуги на територията на общината и 

областта; 

• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност; 

• лицата, ползващи социални услуги; 

• висши училища, обучаващи социални работници на територията на общината 

и областта. 

Институциите, от територията на Община Шумен, имащи отговорност по 

въпросите на социалните услуги, със свои писма определиха свои представители, които 

да вземат участие в състава на съвета.  

 



 

 Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 

следното  
 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

 На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, чл.27 във връзка с чл.26, т.3-7 от Закона за социалните услуги Общински 

съвет –Шумен създава Съвет по въпросите на социалните услуги в следния състав: 

 

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

здравеопазване“ 

Членове: 

1. Даринка Златева –началник отдел „Посреднически услуги“ в Дирекция „Бюро 

по труда“ - Шумен ; 

2. д-р Галина Симеонова – главен инспектор наркотични вещества в дирекция 

„Медицински дейности“ в Регионална здравна инспекция - Шумен; 

3. Таня Боянова – старши експерт по приобщаващо образование в Регионално 

управление на образованието - Шумен; 

4. Атанас Атанасов – полицейски инспектор в група „Териториална полиция“, 

сектор „Охранителна полиция“ при РУ -Шумен; 

5. Георги Миланов – директор на Дирекция „Социално подпомагане“ –Шумен; 

6. д-р Лора Рашкова – преподавател в Катедра по социална работа в 

Педагогически факултет на ШУ „Епископ Константин Преславски“; 

7. Петранка Петрова – директор на дирекция „Социална политика и 

здравеопазване“ при Община Шумен; 

8. Симона Колева – младши експерт „Здравеопазване“ в дирекция „Социална 

политика и здравеопазване“ при Община Шумен; 

9. Добринка Шишкова – главен социален работник в отдел „Индивидуална оценка 

на хора с увреждания и социални услуги“ в Дирекция „Социално подпомагане“- 

Шумен;  

10.  Венета Господинова – директор на Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства – Шумен, представител на Институт за социални дейности и 

практики; 

11.  Галина Петкова – управител на Център за социална рехабилитация и 

интеграция за хора със зрителни увреждания и член на териториалната 

организация на Съюза на слепите в Шумен; 

12.  Евгени Георгиев - управител на Център за социална рехабилитация и 

интеграция за хора с физически увреждания – Шумен; 

13.  Валя Танева – председател на Сдружение „Независим живот“; 

14.  Мая Севова – председател на Фондация „Капчици“, частен доставчик на 

социална услуга; 

15. Серги Каракашев – председател на Ромска фондация „Искра“; 



16. Иванка Николова - лице, ползващо социална услуга - Център за социална 

рехабилитация и интеграция - Шумен; 

17. Петина Спасова – родител на дете, потребител на Дневен център за деца с 

увреждания – Шумен.   

 

 

 С уважение, 

 

 ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

 Кмет на Община Шумен 

 

 Съгласувал,  

 

 д-р Светлана Маркова 

 зам.-кмет СПЗ                   

         

Биляна Пейчева      Изготвил, 

старши юрисконсулт            П. Петрова-директор на дирекция СПЗ 


