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O Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400 
e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

ДОКЛАДНА   ЗАПИСКА 
 

От Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 
 

Относно: Поправка на Решение №587 по протокол №30 от 23.12.2021 г. на заседание на 
Общински съвет Шумен. 

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
  
С Решение №587 по протокол №30 от 23.12.2021 г. Общински съвет Шумен е взел решение 

за разкриване на социалната услуга „Център за грижа на лица с умствена изостаналост в с. Лозево, 
община Шумен“-2бр. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.090 „Нова 
дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания-Етап 2- предоставяне на новите социални 
услуги“, по ОП „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. 

Съгласно препоръките на Управляващия орган следва Решение №587 по протокол №30 от 
23.12.2021 г. на заседание на Общински съвет Шумен в т.3 да бъде коригирано. 

На основание изложеното, предлагам Общинският съвет да вземе отново следното  
 
 

РЕШЕНИЕ: 

Общински съвет Шумен дава съгласие: 

1.Община Шумен да подаде  проектно предложение с наименование „Разкриване на 
социалната услуга „Център за грижа на лица с умствена изостаналост в с. Лозево, община Шумен“-
2бр. по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M90P001-2.090 „Нова дългосрочна грижа 
за възрастните и хората с увреждания-Етап 2- предоставяне на новите социални услуги“, по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“2014-2020г. 

2. За разкриване на услуга „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“-2бр. в с. 
Лозево, община Шумен с общ капацитет 30 потребители. 

3. Одобрява Министерството на здравеопазването, Държавна психиатрична болница Царев 
брод и други държавни психиатрични болници за асоциирани партньори при изпълнение на 
проектните дейности. 

4. Възлага на кмета на община Шумен да извърши всички необходими действия при 
кандидатстването по проекта. 

5. Възлага на кмета на община Шумен да осъществи изпълнението на проекта чрез Дирекция 
„Социална политика и здравеопазване“ към Община Шумен. 
 
 
 
С уважение, 
  
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
Кмет на Община Шумен 
 
 


