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ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

 
Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

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

 
Относно: Стартиране на процедура за избор на обществен посредник в 

Община Шумен - избор на комисия по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник 
  
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Общински съвет Шумен постъпи писмо с вх. № 61-01-57 от 17.02.2016 
г. от господин Иван Капралов – обществен посредник на община Шумен. В 
него той ни уведомява, че мандатът, за който той е избран, изтича и е 
необходимо да открием процедура за избор на обществен посредник.  

Съгласно чл. 21а от ЗМСМА и чл. 6 и чл. 7 от Правилника за 
организацията и дейността на обществения посредник, същият се избира с 
решение на Общински съвет след провеждане на конкурс от специално 
създадена за целта комисия. Предвидено е комисията да бъде 11-членна - 
петима общински съветници, трима представители на общинска 
администрация и трима представители, посочени от неправителствените 
организации, действащи на територията на Община Шумен. 

От 29.01.2016 г. в нашата община функционира Обществен форум на 
неправителствените организации. С писмо от 17.02.2016 г. помолих областния 
управител на област Шумен г-жа Донка Иванова на заседание на този форум 
да бъдат излъчени трима представители на неправителствените организации, 
които да бъдат включени в състава на комисията за избор на обществен 
посредник. Получих отговор от г-жа Иванова, с което тя ме уведоми, че такова 
заседание е проведено на 26.02.2016 г. и за членове на комисията са избрани:  

1. Галина Минчева – СНЦ „Искам да знам“; 
2. Нина Белчева – Институт за регионално развитие и квалификация 

/ИРРК/ Шумен; 
3. Росица Василева – СНЦ „Алтернативи, доброволчество, развитие“ 

/АлДоРа/. 
Необходимо е Общинският съвет да вземе решение, с което да утвърди 

като членове на комисията тези трима представители на неправителствените 



организации, да избере петима свои представители, както и да утвърди трима 
представители на общинска администрация. 

 
С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  
 

Р Е Ш Е Н И Е: 
 
 І. Избира комисия в състав от 11 /единадесет/ члена в изпълнение на 
разпоредбите на чл. 6 и чл.7 от Правилника за организацията и дейността на 
обществения посредник в състав: 
 

1. Представители на Общински съвет  Шумен: 
1.1...................................; 
1.2...................................; 
1.3...................................; 
1.4...................................; 
1.5...................................; 

 
 

2. Представители на общинска администрация: 
2.1. .………………..; 
2.2. …………………..; 
2.3. …………………... 

 
3. Представители на неправителствени организации: 
3.1.  Галина Минчева – СНЦ „Искам да знам“; 
3.2. Нина Белчева – Институт за регионално развитие и квалификация 
/ИРРК/ Шумен; 
3.3. Росица Василева – СНЦ „Алтернативи, доброволчество, развитие“ 
/АлДоРа/. 

 
4. Избира за председател на комисията по чл. 6 и чл. 7 от Правилника за 

организацията и дейността на обществения посредник ......................................... 
 
 
 
Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ БЕДЖЕВ 
Председател на  
Общински съвет Шумен 
 
 
Изготвил: 
Мирена Павлова, младши експерт ПДОбС 


