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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 комисия по чл. 7 от Правилника за организацията 

и дейността на обществения посредник на територията на 

община Шумен  

  

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 150 от 28.05.2020 г. Общинският съвет избра комисия от 11 

члена в изпълнение на чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

обществения посредник, в състав: петима общински съветника, трима 

представители на общинска администрация и трима представители на 

неправителствени организации, предложени от постоянната комисия по 

ЕПМСВНПО. С последващо Решение № 165 от 25.06.2020 г., беше спряна 

процедурата по избор на обществен посредник на територията на община Шумен и 

беше сформирана временна комисия, която да създаде нов или да разработи 

промени във вече съществуващия правилник за организацията и дейността на 

омбудсмана. Тази комисия проведе пет заседания и внесе на сесията през м. 

ноември проект за нов Правилник за организацията и дейността на обществения 

посредник на територията на общи на Шумен. Правилникът беше приет с Решение 

№ 265 от 30.11.2020 г. Съгласно чл. 7, ал. 3 от новия правилник  Председателят на 

Общинския съвет провежда среща с представители на всички неправителствени 

организации, регистрирани на територията на общината, на която те да излъчат 

трима свои представители в комисията по чл. 7, ал. 1 от правилника.   

 



Такава среща беше проведена на 11.01.2021 г. и бяха избрани следните 

представители на НПО за членове на временната комисия за избор на омбудсман: 

г-жа Ася Асенова, г-жа Венета Господинова и г-жа Иванка Казакова.  

По отношение на останалите членове на комисията, предлагам да се запази 

предишния състав, избран с Решение № 150.  

 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 

       

РЕШЕНИЕ: 

 

Избира комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на 

обществения посредник на територията на община Шумен, в състав от 11 

/единадесет/ члена както следва: 

1.  Представители на Общинския съвет  Шумен: 

1.1.  Веселин Пенчев 

1.2.  Метин Джамбазов 

1.3.  Христофор Крумов 

1.4.  Светозар Петков 

1.5.  Красимир Костов 

 

2.  Представители на общинска администрация: 

2.1.  Росица Антонова 
2.2. д-р Светлана Маркова 

2.3. Диян Димитров 

 

3.  Представители на неправителствени организации: 

3.1.  Ася Асенова 
3.2.  Иванка Казакова 
3.3.  Венета Господинова. 
 

 

Приложения: 

1. Протокол от среща с представители на неправителствени организации, 

проведена на 11.01.2021 г.; 

2. Присъствен списък. 

 

 

 

 

 инж. Красимир Минчев 

 Председател на  
 Общински съвет Шумен 

 


