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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 

 
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. ШУМЕН 

 
 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

от проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ - председател на Общински съвет Шумен 
 
 

Относно: Определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за 
уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Във връзка с постъпило писмо № 04-00-325/10.11.2015 г. от изпълнителния 
директор на националния компенсационен жилищен фонд (НКЖФ) при Министерски 
съвет възниква необходимостта, при спазване разпоредбите на Закона за уреждане 
правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), 
Общински съвет – Шумен да определи нов състав на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от 
ЗУПГМЖСВ, който да бъде предложен за утвърждаване от НКЖФ. 

Предвид законовото правомощие, предлагам Общински съвет – Шумен да 
определи нов състав на местната комисия, в който да се включат трима общински 
съветници, избрани от съответните постоянни комисии при Общински съвет Шумен. В 
състава на комисията следва да бъде включен и представител на гражданите с 
многогодишни жилищно-спестовни влогове, както и двама представители на общинска 
администрация.  

За председател на комисията предлагам д-р Светлана Маркова – заместник – 
кмет по социална политика и здравеопазване, за членове и представители на общинска 
администрация: Вилдан Хюсеин Недева – гл. експерт „Социална политика“ и Малина 
Стоянова Георгиева – главен специалист, счетоводител, както и един представител на 
гражданите с многогодишни жилищно-спестовни влогове: Пенка Иванова Веселинова, 
досегашен член на комисията. 

 
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, 

предлагам на Общински съвет Шумен да вземе следните 
 
 

Р Е Ш Е Н И Я: 
 
§1. Определя нов състав на местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за 

уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно–спестовни влогове 
(ЗУПГМЖСВ), както следва:  
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Председател – д-р Светлана Маркова Иванова – заместник-кмет по социална 

политика и здравеопазване при Община Шумен. 
 
Членове:  
1. Менент Османова Шукриева – общински съветник в Общински съвет Шумен, 

избрана с решение № 14 по протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Шумен; 
2. Наталия Петрова Стефанова – общински съветник в Общински съвет Шумен, 

избрана с решение № 14 по протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Шумен;  
3. Бисерка Бончева Йовчева – общински съветник в Общински съвет Шумен, 

избрана с решение № 14 по протокол № 3 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Шумен; 
4. Вилдан Хюсеин Недева – представител на Община Шумен;  
5. Малина Стоянова Георгиева – главен специалист, счетоводител в Община 

Шумен;  
6. Пенка Иванова Веселинова – представител на граждани с многогодишни 

жилищно-спестовни влогове.  
 
§2. Определя мандата на местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ до 

изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.  
 
§3. Решението на Общинския съвет да бъде предоставено на Управителния съвет 

към Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване на състав и мандат 
на Местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с 
многогодишни жилищно–спестовни влогове. 

 
 

 

 

Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


