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РЕШЕНИЕ № 345 

по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги 

 

/с 29 гласа „за”, 1 „против” и 7 „въздържали се”/ 

/по т. 18 - с 33 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се”/ 

 

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 – гр. 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.   

18. д-р Ивайло Петров – председател на постоянна комисия „Здравеопазване 

и социална политика“ към Общинския съвет – гр. Шумен.  

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


