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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. д.т.н. инж. Борислав Беджев –  

председател на Общински съвет Шумен 

 

 

ОТНОСНО:  Попълване състава на постоянните комисии „Култура, 

културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна 

политика и вероизповедания“ и „Младежки дейности и спорт“, 

на Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС и на 

Общинската комисия за обществен ред и сигурност 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С решение № 454 от 08.05.2019 г., на основание чл. 30, ал. 4, т. 5 и чл. 30, 

ал. 6 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия Шумен прекрати 

пълномощията на Асен Асенов като общински съветник от листата на Движение 

за права и свободи и обезсили издаденото му удостоверение. Г–н Асенов беше 

член на постоянните комисии „Култура, културно-историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания“ и „Младежки дейности и 

спорт“ към Общински съвет Шумен, както и на Наблюдателната комисия по чл. 

170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража и 

на Общинската комисия за обществен ред и сигурност. Следва неговите места в 

тези комисии да бъдат попълнени. 

Наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража е създадена с решение № 11 от 

17.12.2015 г. на Общинския съвет, като за неин председател е избран г-н Иван 

Петков – началник Областна служба „Изпълнение на наказанията“. Тъй като г-н 

Петков вече е пенсионер, би следвало в състава на комисията да влезе главен 

инспектор Калина Ангелова, която е в момента е началник Районна служба 

„Изпълнение на наказанията“. 

 



 

С оглед на това предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Избира общинския съветник .................................................................... 

за член на постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания ” към Общински съвет 

Шумен; 

2. Избира общинския съветник .................................................................... 

за член на постоянната комисия „Младежки дейности и спорт” към Общински 

съвет Шумен; 

3. Избира общинския съветник ....................................................................... 

за член на Общинската комисия за обществен ред и сигурност; 

4. Приема следните промени в състава на Наблюдателната комисия по чл. 

170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража: 

• Избира общинския съветник ................................................................. 

за член на комисията; 

• Избира главен инспектор Калина Ангелова - началник Районна 

служба „Изпълнение на наказанията“, за член на комисията;  

• Избира ........................................................ за председател на комисията. 

 

 

 

 

Проф. д.т.н. инж. Борислав Беджев 

Председател на Общински съвет Шумен 


