
ПРОТОКОЛ 

Днес, 11.01.2021 г. от 14:00 часа в зала 363 на Община Шумен се проведе заседание 

на „Неправителствените организации”, регистрирани на територията на Община Шумен 

На заседанието присъстваха Инж. Красимир Минчев - председател на Общинския 

съвет, Сашка Борисова – юрисконсулт на Общинския съвет, Представители на НПО и 

журналисти. Заседанието бе открито и ръководено от председателя на Общинския съвет 

инж. Красимир Минчев. 

Инж. Красимир Минчев: Уважаеми дами и господа, много Ви благодаря, че се 

отзовахте на поканата на Общински съвет – Шумен. Заедно с Вас днес трябва да определим 

представители от неправителствените организации, които да участват в избора на нов 

омбудсман. Предполагам, че  всички Вие знаете, че вече близо 20 години Община Шумен е  

от малкото общини, които имат омбудсман, представляващ и защитаващ интересите на 

гражданите. За ваша информация трябва да Ви кажа, че от 265 общини, които са в България 

само 14 имат омбудсман и ние сме една от тях. Това наше право и тази наша възможност за 

защита на гражданите е всъщност един от добрите примери за общините, които могат да 

бъдат следвани да се даде по-голяма представителност и по-голяма защита на гражданите 

от съответната община. В нашата община с течение на времето, бяха приключени мандатите 

на съответните омбудсмани. Последен от тях - г-н Иван Капралов мандата му приключи в 

края на месец април. Трябваше да бъде избран нов омбудсман, като тогава започнахме 

процедурата, която се състои в избор на временна комисия и тогава избрахме такава със 

състав: г-н Веселин Пенчев, г-н Метин Джамбазов, г-н Христофор Крумов, г-н Светозар 

Петков, г-н Красимир Костов от Общинския съвет, като представител на общинска 

администрация влизат г-жа Росица Антонова, г-жа Светлана Маркова и г-н Диян Димитров 

и като представители на неправителствените организации - г-жа Румяна Димитрова, г-жа 

Иванка Казакова и г-жа Росица Василева. В последствие поради това, че беше прието от 

Общински съвет да се  направи нов правилник за омбудсман, беше прекратена дейността на 

тази комисия и започна работа по създаване на новия правилник. Тя беше забавена до 

известна степен поради това, че изискванията, които бяха въведени във връзка с Ковид-19  

затрудниха провеждането на много заседания, а някои от тях дори не се проведоха. В крайна 

сметка на заседанието на 30 ноември 2020 г., с решение на Общинския съвет беше приет 

новия правилник на Общинския съвет. Съгласно този правилник трябва  да бъде избрана 

такава комисия. Давам думата на адвокат Сашка Борисова – юрист на Общинския съвет, с 

няколко думи да представи, какви са изискванията на правилника по това отношение. 

Г-жа Сашка Борисова: Председателя на Общинския съвет инж. Красимир Минчев 

беше достатъчно изчерпателен и смятам, че посочи всичко, което е съществено по 

отношение на избора на комисията за обществен посредник на Община Шумен. Съгласно 

приетия с решение №265 по протокол №16 от 30 ноември 2020 г. на  Общински съвет Шумен  

правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на 

Община Шумен, в чл.7 ал.1 е предвидено, че следва да се проведе избора на обществен 

посредник чрез конкурс с кандидатите от специално създадена за целта комисия. Съгласно 

разпоредбата на ал.2 на същия член, тази комисия за избор на обществен посредник е в 



състав от 11 члена и включва петима общински съветника, трима представители на 

общинската администрация и трима представители, посочени от неправителствените 

организации, регистрирани на територията на Община Шумен. Точно в съответствие с 

правилника, следваше да се отправи покана до Вас и на днешния ден  да се посочат трима 

представители от неправителствените организации, след което на първото си заседание 

комисията следва да избере председател. В общи линии това е съгласно новия правилник. 

Ако има някакви въпроси ние съответно ще отговорим. 

Инж. Красимир Минчев даде думата на представителите от неправителствените 

организации за кратко представяне на дейността им. 

Г-жа Силвия Станчева: Аз съм регионален координатор на център за 

междуетнически диалог. Работя на територията на Област Шумен по различни проекти в 

области образование, социално-икономическа интеграция, деца от уязвими групи, обучение 

на родители от етнически малцинства, училища за превенция на отпадане на ромски 

ученици и други в областите образование, здравеопазване, социално-икономическа 

интеграция, превенция на ранни бракове и социално уязвими хора. 

Г-н Радостин Павлов: Представител съм на КНСБ. За нас е изключително важно да 

има взаимодействие между институцията омбудсман и нас като такива, които защитаваме 

правата на работници и служители в трудови, социални и всякакви други проблеми с които 

хората се сблъскват. 

Г-н Благой Белчев: Институт за  регионалното развитие и квалификация. Една от 

дейностите, с които се занимава института за  регионалното развитие и квалификация е 

наблюдение на качеството и провеждането на изборите в района. 

Г-жа Ирина Илиева: Аз съм председател на сдружение „РО-МАГ“-Шумен. Това е 

сравнително млада организация, която от април месец миналата година е записана в 

регистъра. Преди това съществувахме, като местна активна група – „МАГ“ Шумен, които 

доброволци и граждани активисти, бяхме като посредници между администрация Шумен, 

Община Шумен и ромската общност. Занимаваме се с интеграцията на ромската общност в 

областта на социалната политика, на здравеопазването, на образованието и други. 

Г-жа Венета Господинова: Организацията е със седалище в град София. Аз 

представлявам тук на местно ниво. Ръководим социални услуги за деца и семейства в 

Шумен, това е звено „Майка и бебе“, „Център за обществена подкрепа“ и „Център за работа 

с деца на улицата“. Организацията на национално ниво е лицензирана и работи по проекти 

по закрилата и защита на правата на децата. На местно ниво нашите услуги са с договор към 

общината. Партньори активно сме с всички неправителствени организации, подкрепяме 

общината в много проекти, приемна грижа, децата,  които са жертва - детско правосъдие. С 

институцията омбудсман от самото начало имаме много активно партньорство, много 

съвместни дейности и много голяма подкрепа. Това е нашата дейност. 

Г-н Данаил Денчев: Ние сме спортен клуб. Организираме основно  състезания по 

колоездене и бягане. Занимаваме се с младежи и юноши – запознаваме ги със спорта  



планинско колоездене. Поддържаме част от веломаршрутите в природен парк „Шуменско 

плато“ и  много туристически маршрути също така са под наша грижа. 

Г-жа Росица Михайлова: „Ротари клуб“ Шумен е представен не само на 

национално ниво, но и на световно. Световно доброволческа организация, хуманитарна, 

неправителствена. Основната цел на клубовете по общините където функционират е да 

подпомагат  местните общности в различни насоки и  различни зони на фокус, които има 

организацията.  

Г-жа Иванка Казакова: Представлявам съюза на инвалидите, които представлява и 

защитава правата на хората с увреждания.  

Г-н Стоян Джамбазов: Ловнорибарското дружество към Шумен е съставна част от 

националното сдружение на ловците и риболовците в България. На територията на Шумен 

имаме над 1000 члена. Основната грижа е опазване дивеча и неговото увеличаване. 

Предполагам, че малко неща ще имаме с омбудсмана, но все пак благодаря Ви за 

уважението, че сме поканени на тази среща.  

Г-жа Нели Коларова: Аз съм председател на регионалната организация на слепите  

в Шумен, която е всъщност част от съюза на слепите в България. В нашата структура влизат 

също така Търговище и област Омуртаг. Нашата цел е единствено членовете ни, чрез нас 

организацията да се интегрират  в социално, в икономическо, в трудово и в гражданско 

отношение. Това е основната ни задача. 

Г-жа Мюзеям Али: Аз съм председател на сдружение „Хаячи“, което в превод 

означава живот. Основно работим в ромската общност, но не само. Работим по проекти с 

много партньори. Участваме в писанията на стратегически документи, както на Област 

Шумен, така и на национално ниво.  

Г-жа Росица Василева: Председател съм на сдружение „Алдора“ . Работим за 

местно развитие, чрез неформално образование, чрез информация, комуникация с различни 

групи. Организацията ни е от 2009-та година. В последните години основните  ни дейности 

са работа с младежи като доброволци и приемна структура на  младежка банка в Шумен, 

както и приемна структура на център  „Европа Директно“ към Европейската комисия, като 

център  „Европа Директно“ работи на територията на Шумен и Търговище едновременно. 

Допирните ни точки с омбудсмана са свързани с някои общи инициативи и със защита 

правата на гражданите от трети страни, които са в нашата община. 

Г-н Петър Христов: Сдружението се нарича „Народа срещу корупцията“. Същото 

се занимава с правозащитна дейност от 2014-та година. Ангажиментите ни са свързани с 

работа по сигнали и жалби, които касаят до някаква степен корупционна дейност и въобще 

противозаконна дейност.  

Инж. Красимир Минчев: Тази презентация на всеки един от Вас имаше за цел да 

Ви запознае, тъй като от тези тринадесет представители на неправителствени организации, 

които се отзоваха на нашата покана трябва да бъдат избрани трима. Ще бъдат избрани с 

вишегласие. Давам думата за Вашите предложения. 



Г-жа Росица Михайлова - „Ротари клуб“ Шумен предложи нотариус Ася Асенова; 

Г-жа Нели Коларова – РО на слепите предложи г-жа Иванка Казакова; 

Г-жа Ирина Илиева – „РО-МАГ“ предложи г-жа Силвия Станчева; 

Г-н Петър Христов –„Народът срещу корупцията“ предложи г-жа Венета 

Господинова; 

Председателя на Общинския съвет инж. Красимир Минчев подложи на гласуване 

предложенията за членове в комисията по реда на постъпването им.   

За  г-жа Ася Асенова -  9 гласа „ЗА“,  без „против“ и 4 „въздържали се“; 

За  г-жа Иванка Казакова - 12 гласа „ЗА“,  без „против“ и 1 „въздържал се“; 

За  г-жа Венета Господинова - 11 гласа „ЗА“,  1 „против“ и без „въздържали се; 

За  г-жа жа Силвия Станчева – 6 гласа „ЗА“,  1 „против“ и 6 „въздържали се; 

Председателя на Общинския съвет инж. Красимир Минчев обяви избраните за 

членове в комисията за избор на нов обществен посредник на Община Шумен.  

1. Г-жа Иванка Казакова 

2. Г-жа Венета Господинова 

3. Г-жа Ася Асенова 

Председателя на Общинския съвет инж. Красимир Минчев закри заседанието в 

14:30ч.  

 

  

                         

                                                                 

 

                                                                                                         Председател: 

                                      /инж. К. Минчев / 

 

 

Протоколист: 

                   /Севдалина Павлова/ 

   

 


