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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 

от инж. Красимир Минчев -  

Председател на Общински съвет Шумен 
 

Относно: Избор на постоянни комисии към Общински съвет Шумен  
 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 Съгласно чл. 48 от ЗМСМА и чл. 28 и чл. 29 от Правилника за 

организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация, Общинският съвет избира 

от състава на своите съветници постоянни и временни комисии. 

Председателят и заместник-председателят на Общинския съвет може да не 

бъдат избрани за членове на постоянна комисия.  

 Според чл. 33 от Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация град Шумен, всеки общински съветник е член на поне една 

постоянна комисия, като може да участва най-много в три постоянни 

комисии и да бъде избран за председател само на една комисия. 

Постоянните и временни комисии имат за задача да проучват 

потребностите на населението в съответната област и да правят предложения 

за решаване на проблемите, да подпомагат Общинския съвет при 

подготовката на решенията по въпроси, внесени за обсъждане и решаване, да 

осъществяват контрол за изпълнение на решенията на Общинския съвет. 

 Броят на постоянните комисии към Общински съвет Шумен, както и 

сферата на тяхната дейност са определени в чл. 29 от Правилника: 

1. Бюджет и финанси; 

2. Икономическа политика, общинска собственост и контрол по 

сделките с общинско имущество; 

3. Териториално развитие и селищно устройство; 

4. Екология и селско стопанство; 

5. Правна и опазване на обществения ред; 

6. Просвета, образование и наука; 

7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна 

политика и вероизповедания; 

8. Здравеопазване и социална политика; 

9. Младежки дейности и спорт; 

10. Европейски проекти, международно сътрудничество и 

взаимодействие с неправителствени организации. 



 

Броят на членовете на постоянните комисии следва да бъде запазен на 

седем члена. Председателите, заместник-председателите и членовете на 

постоянните комисии следва да бъдат определени по предложение от 

отделните групи общински съветници в сесийна зала. 

 

 С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе 

следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

I. Определя броя на членовете на всяка постоянна комисия на 7 члена. 

II. Избира състав на постоянните комисии както следва: 

1. Бюджет и финанси 

 

2. Икономическа политика, общинска собственост и контрол по 

сделките с общинско имущество 

 

3. Териториално развитие и селищно устройство 

 

4. Екология и селско стопанство 

 

5. Правна и опазване на обществения ред 

 

6. Просвета, образование и наука 

 

7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна 

политика и вероизповедания 

 

8. Здравеопазване и социална политика 

 

9. Младежки дейности и спорт 

 

10.  Европейски проекти, международно сътрудничество и 

взаимодействие с неправителствени организации. 

 

 

 

 

инж. Красимир Минчев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 


