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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: Изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и 

взаимодействието му с администрацията на община Шумен 

 

 

  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

Във връзка с извънредната епидемиологична обстановка в страната, в 

частност и в община Шумен, както и необходимостта да се намали риска от 

разпространение на COVID-19 и да се защити здравето и живота на хората, 

предлагам изменения в Правилника за организацията и дейността на Общинския 

съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на 

община Шумен. На сайта на община Шумен беше качен проекта за изменение и 

допълнение на правилника, както и доклад, съдържащ мотивите и причините, 

които налагат приемането на предложения проект. На сайта бяха обявени също 

целите, които се поставят с предложения проект за изменение на правилника на 

ОбС, очакваните резултати и анализ за съответствие с правото на Европейския 

съюз. Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 

от АПК и изключително сложната епидемологична обстановка, свързана с 

пандемията на вируса COVID-19, изискваща бързо вземане на решения от ОбС 

Шумен съм предложил законно установения срок за публикуване на 

предложението за изменение на правилника на интернет страницата на Община 

Шумен да бъде 14 дни.  

 

С оглед на гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното 

  



Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

Приема изменение и допълнение на Правилника за организацията и 

дейността на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му 

с администрацията на община Шумен, съгласно Приложение № 1. 

   
 

 

 Приложения: 

1. Доклад от инж. Красимир Минчев - Председател на Общинския съвет 

Шумен; 

2. Приложение № 1 - проект за изменение и допълнение на Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет Шумен, неговите 

комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен. 

 

 

 

 

инж. Красимир Минчев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 


