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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:  Определяне на представител на Общински съвет Шумен в 

Областния съвет за развитие в област Шумен   
 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В Общински съвет Шумен е постъпило  писмо с вх. № ЕО-Ш-1217 от 

11.11.2019 г. от проф. Стефан Желев - областен управител на област Шумен. С 

него проф. Желев ни уведомява, че в изпълнение на чл. 18, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от 

Закона за регионалното развитие, е необходимо да бъде проведено заседание на 

Областния съвет за развитие в област Шумен, за да бъдат определени 

представители на общините от област Шумен в Регионалния съвет за развитите в 

Североизточен район. Поради тази причина следва да се актуализира състава на 

Областния съвет за развитие в област Шумен, в който са включени представители 

на общинските съвети на територията на област Шумен.  

Областният управител моли Общинският съвет да избере представител, 

който да бъде включен в състава на Областния съвет за развитие в област Шумен, 

съгласно чл. 22, ал. 2 на Закона за регионалното развитие. 

С решение № 7 по протокол № 2 от 01.12.2011 г. е избран общинския 

съветник Светлозар Тузсузов за представител на Общински съвет Шумен в 

Областния съвет за развитие в област Шумен.  
   

 

 



С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 

1. Освобождава Светлозар Стоянов Тузсузов като представител на 

Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен. 

2. Избира общинския съветник ……………… за представител на 

Общински съвет Шумен в Областния съвет за развитие в област Шумен. 

3. Задължава представителя на Общински съвет Шумен след заседание на 

Областния съвет за развитие да внася на предстоящата сесия на Общинския съвет  

информация за взетите решения. 

 

 

 

 

 

 

 

инж. Красимир Минчев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


