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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

гр. ШУМЕН 

 
 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от 

 Венцислав Венков - председател на постоянната комисия „Култура, културно-

историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“  

към Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО: Сформиране на Управителен съвет на Общински фонд 

„Култура“ 

  

   

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С решение № 221 по протокол № 10 от 30.06.2016 г. Общински съвет 

Шумен избра Управителен съвет на Общински фонд „Култура“. Тъй като 

мандатът на УС е две години, следва ОбС да избере нов състав на съвета. В 

тази връзка беше изпратено писмо до организации и институции в сферата на 

културата с покана да направят предложения. В указания срок постъпиха девет 

предложения, които бяха разгледани на извънредно заседание на ПК 

ККИНТИПВ, което се проведе на 15.06.2018 г. Комисията гласува и одобри 

всичките девет предложени кандидатури. 

Съгласно Правилника за устройството и дейността на Общински фонд 

„Култура“ УС се състои от председател и 10 члена. Председател е заместник-

кметът, ръководещ ресор „Култура“. Членове са председателят на ПК 

ККИНТИПВ към ОбС, представители на организации и институции в сферата 

на културата от община Шумен, дейци на културата. УС се сформира с 

решение на ОбС по предложение на ПК ККИНТИПВ. 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  

 

 

 

 



 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I. На основание чл. 14 и чл. 15 от Правилника за устройството и 

дейността на Общински фонд „Култура“ Общински съвет Шумен утвърждава 

Управителен съвет на Общински фонд „Култура“ в състав: 

Председател: Найден Косев – заместник-кмет „Образование и култура“ 

Членове:  

1. Венцислав Венков - председател на постоянната комисия „Култура, 

културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и 

вероизповедания“ към Общински съвет Шумен; 

2. Росица Добрева – директор на Регионална библиотека „Стилиян 

Чилингиров“ – Шумен; 

3. Антония Панева – началник отдел „Държавен архив“ Шумен; 

4. Валерий Желязков – художник; 

5. Доц. д-р Юрий Проданов – преподавател в Шуменски университет 

„Епископ Константин Преславски“; 

6. Иван Карадочев – културолог; 

7. Стефани Лечева – актриса в Драматично-куклен театър „Васил 

Друмев“ гр. Шумен; 

8. проф. Кина Вачкова – преподавател в Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“; 

9. Чинка Тодорова – архитект; 

10. Петър Дичев – художник. 

 

II. Новият състав на УС влиза в правомощия от 01.07.2018 г. и има мандат 

две години. 

 

 

 

С уважение:  

 

Венцислав Венков 

Председател на ПК ККИНТИПВ  
към ОбС Шумен 
 
 
 
 
 
 
 
 


