
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
  

 

РЕШЕНИЕ № 702 

по протокол № 30 от 29.03.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
   

 

ОТНОСНО:   Приемане на Решение на Общински съвет-Шумен за 
промяна наименованията на социални услуги, 

предоставяни на територията на община Шумен, на 

основание чл.36, ал.2, т.2, букви „а“, „б“ и „е“; т.4а 

букви „аа“ и „бб“, т.4е букви „аа“ и ал.3, т.2а и 

чл.36в от Правилник за прилагане на Закона за 

социалното подпомагане, § 11 от преходните и 

заключителни разпоредби към Постановление № 246 

от 2 ноември 2017 г. за изменение и допълнение на 

Правилника за прилагане на Закона за социално 

подпомагане, във връзка с чл.17, ал 1, т.7, чл.21, ал.1, 

т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА 

 

 

/с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

1. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа, с. Васил Друмев, 

община Шумен, ул. „Мир“ № 1, с капацитет 25 места в Дневен център за деца и 

младежи с увреждания – седмична грижа, с. Васил Друмев, община Шумен, ул. 

„Мир“ № 1, капацитет 25 места. 

2. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Дневен център за деца и възрастни хора с увреждания, гр. Шумен, ул. „Г.С. 

Раковски“ № 69 с общ капацитет 48 места в : 

2.1. Дневен център за деца с увреждания, гр. Шумен, ул. „Г.С. Раковски“ № 69, 

капацитет 36 места. 

2.2. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания, гр. Шумен, ул. „Г.С. 

Раковски“ № 69, капацитет 12 места. 

3. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Слънчево 

детство“, гр.Шумен, ул. „Родопи“ № 22а с капацитет 14 места в Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“, 

гр.Шумен, ул. „Родопи“ № 22а, капацитет 14 места. 



4. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания „Слънчево 

детство“, гр.Шумен, ул. „Одрин“ № 13, с капацитет 14 места в  Център за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Слънчево детство“, гр.Шумен, ул. 

„Одрин“ № 13, капацитет 14 места. 

5. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 

„Слънчево детство“, гр.Шумен, ул. „Иван Рилски“ № 2, с капацитет 14 места в 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Слънчево детство“, 

гр.Шумен, ул. „Иван Рилски“ № 2, капацитет 14 места. 

6. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Център за настаняване от семеен тип, гр.Шумен, ул. „Възрожденец“ № 17, 

ет.1, с капацитет 15 места в Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания, гр.Шумен, ул. „Възрожденец“№ 17, ет.1, капацитет 15 места. 

7. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания 2, 

гр.Шумен, ул. „Възрожденец“№ 17, ет.2, с капацитет 10 места в Център за 

настаняване от семеен тип за деца без увреждания, гр.Шумен, ул. „Възрожденец“№ 

17, ет.2, капацитет 10 места. 

8. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Защитено жилище за хора с психични разстройства, с. Царев брод, община 

Шумен, ул. „Вела Пеева“ № 2, с капацитет 8 места в Защитено жилище за лица с 

психични разстройства, с. Царев брод, община Шумен, ул. „Вела Пеева“ № 2, 

капацитет 8 места. 

 9. Дава съгласие да бъде променено наименованието на разкритата социална 

услуга Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Лозево, община Шумен, с 

капацитет 90 места в Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.Лозево, 

община Шумен, капацитет 90 места. 

 10. Възлага на кмета на община Шумен да изпрати решението на Общински 

съвет – Шумен до Регионална дирекция „Социално подпомагане“, гр. Шумен, за 

изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенция за социално 

подпомагане. 

 

 
 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев  

Дата:               

гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                 ПРОТОКОЛИСТ: 

                 /М. Павлова/ 


