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Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А 
 

от Деница Спасова - председател на постоянната комисия  
„Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика и 

вероизповедания”  и Артур Алтунян - председател на постоянната комисия 
„Териториално развитие и селищно устройство“ към Общински съвет Шумен 
 
 

ОТНОСНО: Национална кампания за набиране на средства за   
Мадарския конник 

 
 

Уважаеми инж. Минчев, 
Уважаеми общински съветници, 
 
На сесията на Общинския съвет, проведена на 28.05.2020 г. беше прието 

Решение № 130 относно: „Предоставяне на събраните средства от 
Националната дарителска кампания за набиране на средства за Мадарския 
конник, инициирана от Националната асоциация на председателите на 
общински съвети (НАПОС) за дейности за реставрация и консервация на 
Мадарския конник и оформяне на европейска визия на НИАР „Мадара“.“. 
Съгласно т. 3 от решението д-р Даниел Руменов - директор на Регионален 
исторически музей Шумен, внесе в Общинския съвет план-сметка на 
разходите за предвидените дейности за социализиране на НИАР „Мадара“, вх. 
№ 61-01-219 от 26.06.2020 г. Също в изпълнение на т. 3 от Решение № 130 на 
Общинския съвет, на 02.07.2020 г. се проведе съвместно заседание на 
постоянните комисии по „Култура, културно-историческо наследство, 
туризъм, интеграционна политика и вероизповедания” и „Териториално 
развитие и селищно устройство“, на което беше разгледана и одобрена 
предложената от д-р Руменов план-сметка.  

 
С оглед на гореизложеното предлагаме Общинският съвет да вземе 

следното  
 
 
 
 
 



Р Е Ш Е Н И Е : 
 

 Приема предложената от д-р Даниел Руменов - директор на Регионален 
исторически музей - Шумен, план-сметка на разходите за предвидените 
дейности за социализиране на НИАР „Мадара“ по пера.  
 
 
 

Приложения:  
1. Писмо от д-р Д. Руменов относно: „Национална кампания за 

набиране на средства за Мадарския конник  /вх. № 61-01-219 от 
26.06.2020 г./; 

2. План-сметка на необходими разходи по социализация на НИАР 
„Мадара“. 

 
 
 
 
 
С уважение, 
Деница Спасова 
Председател на ПК ККИНТИПВ 
 
 
 
 
С уважение, 
Артур Алтунян 
Председател на ПК ТРСУ 
 


