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До 

проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев, 

Председател на Общински съвет – Шумен 

От 

Любомир Христов, 

Кмет на Община Шумен 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА  

Относно: Определяне на нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от 

Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищни 

спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ) 

Уважаеми проф. д.т.н. инж. Беджев, 

Общинският съвет с Решение № 64 по Протокол №4 от 28.01.2016 г. е 

определил състава на местна комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане 

правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове 

(ЗУПГМЖСВ). Мандатът на комисията е до изтичане мандата на настоящия 

Общински съвет. 

Във връзка прекратяването на трудовите правоотношения поради 

пенсиониране между члена на комисията Малина Стоянова Георгиева и 

Община Шумен, предлагам да се извърши следната промяна в състава на 

местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ: г-жа Малина Стоянова 

Георгиева да бъде освободена от длъжността член на местната комисия по 

чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, а вместо нея да бъде определена за член Росица 

Матеева Николова – началник на отдел „Единно бюджетно счетоводство“ в 

Община Шумен. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 

следното 

РЕШЕНИЕ :  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за 



 

 

уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове се 

извършва следната промяна в местната комисия по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ: 

1. Освобождава се от длъжността член на местната комисия по чл. 8, ал. 2 

от ЗУПГМЖСВ Малина Стоянова Георгиева – главен специалист, 

счетоводител в Община Шумен; 

2. Определя се за нов член на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от 

ЗУПГМЖСВ Росица Матеева Николова – началник на отдел „Единно 

бюджетно счетоводство“ в Община Шумен. 

Любомир Христов 

Кмет на Община Шумен 
 

Съгласували: 

д-р Светлана Маркова 

заместник-кмет по социална политика и здравеопазване 

 

Иван Кавръков 

Старши юрисконсулт 

 

Изготвил: 

Вилдан Недева 

Старши експерт „Социална политика и 

реализация на европейски програми“ 


