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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

От Лили Петрова – общински съветник 

     Относно: Избор на нов Консултативен съвет в изпълнение на 
„Стратегия за развитие на младите хора“ в Община Шумен. 

 

Уважаеми господин Беджев, 

Дами и господа общински съветници, 

Консултативният съвет в изпълнение на „Стратегия за развитие на 
младите хора“  се състой от седем души: трима общински съветника, 
двама служители на общинска администрация, двама експерти по 
младежки дейности 

Съгласно чл. 6, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на 
Консултативен съвет за управление на Програма за финансиране на 
младежки проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите 
хора“ в Община Шумен, нов състав на Консултативния съвет се избира с 
решение на Общински съвет – гр. Шумен, по предложение на младежки 
организации или общински съветници. 

Във връзка с това и на основание чл.33 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 от 
Правилника за организацията и дейността на Консултативен съвет в 
изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора“ , предлагам на 
Общински съвет да 

 
 
 



Р Е Ш И: 
I. Избира за членове на Консултативен съвет в изпълнение на 

„Стратегия за развитие на младите хора”, както следва:  

 

1. Анна Димитрова – общински съветник – нов член ; 

2. Асен Асенов – общински съветник – нов член ; 

3. Лили Петрова – общински съветник – досегашен член; 

4. Даниел Даулов  ст. експерт „Спорт и младежки дейности“ в 
община Шумен – досегашен член ; 

5. Галина Илиева – мл. Експерт „Организация и културни 
дейности в средното образование“ в община Шумен – досегашен 
член ; 

6. Диляна Ганева – експерт в сферата на младежките дейности. 
Член на Сдружение „Нова българска драма“, работи като експерт 
„Реклама“ в ДКТ „Васил Друмев“ ; 

7. Кристина Христова – експерт в сферата на младежките 
дейности. Председател на Градски ученически парламент, 
ученичка в ПМГ „Нанчо Попович“ – 11 клас. Участвала в редица 
състезания, конкурси и турнири . 

 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

Лили Петрова – общински съветник  

 


