
ДО  

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от Венцислав Венков - председател на постоянната комисия  

„Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и 

вероизповедания” към Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО:  Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“ 

 

Уважаеми професор Беджев, уважаеми общински съветници, 

Общински фонд „Култура“ функционира от 2000 г. Той работи въз основа на 

правилник за устройството и дейността си, чийто актуален текст е приет с решение  

№ 150 от 28.04.2016 г. на Общинския съвет. Контролът по набирането и управлението 

на средствата се осъществява от Контролен съвет /КС/. Съгласно чл. 21, т. 4 от 

правилника Контролният съвет се утвърждава с решение на Общинския съвет по 

предложение на постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“. Досегашният състав на КС е 

утвърден със същото решение, с което е приет правилникът, за срок от две години, 

които изтекоха. КС се състои от председател, който по статут е член на постоянната 

комисия по бюджет и финанси, и двама членове, които са един общински съветник и 

един представител на общинска администрация. Досегашният състав беше: Виолета 

Неделчева – председател на КС и председател на постоянната комисия по бюджет и 

финанси, Деница Спасова – общински съветник и Малина Георгиева – главен 

специалист–счетоводител в Община Шумен. Г-жа Георгиева е вече пенсионерка, 

което налага нейното място да бъде заето от друг служител в общинска 

администрация. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

Р Е Ш Е Н И Е : 

 На основание чл. 21 от Правилника за устройството и дейността на Общински 

фонд „Култура” Общински съвет Шумен утвърждава състав на Контролен съвет на 

Общински фонд „Култура“ в състав: 

Председател: Виолета Неделчева – общински съветник, председател на 

постоянната комисия по бюджет и финанси към Общински съвет. 

Членове:  

1. Деница Спасова – общински съветник, заместник-председател на 

постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” към Общински 

съвет; 

2. Соня Стефанова - главен експерт „Бюджет и човешки ресурси“ в Община 

Шумен. 

 

 

С уважение, 

Венцислав Венков 

Председател на ПК ККИНТИПВ 


