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ДО 

Г-ЖА АСЯ АСПАРУХОВА 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН 

  

 

 

19.04.2021 г. 

гр. Шумен 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  

от ДОБРОМИР ДРАЕВ 

общински съветник  

към Общински съвет Шумен, 

Председател на група “За Шумен”  

 

 

 

ОТНОСНО: ПРОМЯНА СЪСТАВА НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

  

 

УВАЖАЕМИ Г-ЖО АСПАРУХОВА, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Настоящите постоянните комисии към Общински съвет Шумен са избрани и  създадени 

законосъобразно на основание ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на Община 

Шумен (Правилника). Като се вземе предвид, че и двата нормативни документи не дават точни 

насоки за  работата на комисиите, следва техните ръководства да създадат ред за работа и 

план за работата на поверената им комисия. В този смисъл чл.35 (1) от Правилника е насочен 

към повишаване качеството на работата на постоянните комисии. От друга страна 

обществените настроения в община Шумен видимо показват, че обществото и избирателите 

не са доволни от работата на комисиите към Общински съвет Шумен (ОбС Шумен), както и от 

самия колективен орган Общински съвет Шумен. Липсата на поставяне в дневния ред на 

комисиите на наболели проблеми за общината е порочна практика, която води до явно 
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неглижиране на проблематиката и най-вече на възможността да се намери решение. Към 

настоящия момент ръководствата на комисиите са съставени основно от членове на ПП Герб, 

която може да се нарече управляваща в община Шумен. Като се вземе предвид 

единоначалието в тази политическа сила, липсата на дебат и консенсусни решения по 

отношения на решения на ОбС Шумен може да се направи обоснован извод, че работата на 

комисиите ще бъде спирана и няма да има нужното развитие в дейността на ОбС Шумен. 

Повечето членове на комисии, които са част от ръководствата им, не познават в детайли 

правилника, както и ЗМСМА, но това не им пречи да се вземат решения, които са в 

противоречие с основни правила за работа на колективен орган. Налагането на грубо 

тоталитарно отношение към останалите съветници ведно с непознаването на Правилника и 

Закона, довежда до изместване на основния фокус на работата на комисиите, а именно 

прехвърляне на основния дебат по предложенията за решения върху дейността на комисиите. 

По принцип следва в ресорните комисии да участва външни експерти, за да предоставят своята 

експертиза. Досега в този или предходния мандат нито веднъж не са канени независими 

експерти, които да ни предоставят своята експертиза, и с това да подпомогнат работата на 

съветниците. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Считам, че ние, общинските съветници, сме избрани да създаваме политики в полза на 

общината, която представляваме. Задължително трябва да разглеждаме въпроси представени 

от граждани до съответната ресорна комисия, както и сами трябва да наблюдаваме 

обществения живот и да предлагаме казуси в дневния ред на постоянните комисии и 

Общински съвет Шумен. Единоначалието, тоталитарния подход в избор на ръководства на 

комисиите и тяхната работа води до заличаване на същността на Общински съвет Шумен. 

Обримчването на ръководствата на комисиите само от една политическа сила, било и тя 

управляваща, е недопустимо поради факта, че това довежда до заличаване на политическия 

плурализъм.  Като взех предвид описаните по горе мотиви и на основание чл. 33 (1) т.2 и чл. 21 

(1) т.1 от ЗМСМА предлагам следните 
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Р Е Ш Е Н И Я: 

 

1. Освобождава г-жа Виолета Неделчева като член и Председател на ПК „Бюджет и 

финанси“; 

1.1. Избира за член г-н/г-жа _________________________________________________; 

1.2. Избира за Председател на комисията г-н/г-жа ______________________________. 

  

2. Освобождава г-жа Детелина Куртева като член и Председател на ПК „Икономическа 

политика, общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“; 

2.1. Избира за член г-н/г-жа _________________________________________________; 

2.2. Избира за Председател на комисията г-н/г-жа   _____________________________. 

  

3. Освобождава г-жа Димитричка Недева като член и зам. председател  на ПК 

„Териториално развитие и селищно устройство“. 

3.1. Избира за член  г-н/г-жа ________________________________________________; 

3.2. Избира за зам. председател на комисията г-н/г-жа __________________________. 

  

4. Освобождава г-н Светлозар Начев като член и Председател на ПК „Екология, селско 

стопанство и води“; 

4.1. Избира за член  г-н/г-жа _________________________________________________; 

4.2. Избира за Председател г-н/г-жа __________________________________________. 

  

5. Освобождава г-н Светозар Петков като член и Председател на ПК „Правна и опазване 

на обществения ред“; 

5.1. Избира за член г-н/г-жа _________________________________________________; 

5.2. Избира за Председател г-н/г-жа __________________________________________. 
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6. Освобождава г-жа Албена Иванова-Неделчева като член и Председател на ПК „Просвета, 

образование и наука“; 

6.1. Освобождава г-н Борислав Беджев като член и зам. председател на ПК „Просвета, 

образование и наука“; 

6.2. Избира за членове  г-н/г-жа _____________________________________________; 

6.3. Избира за Председател на комисията г-н/г-жа ______________________________; 

6.4. Избира за зам. председател на комисията г-н/г-жа __________________________. 

  

7. Освобождава г-жа Деница Спасова като член и Председател на ПК „Култура, културно-

историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и 

медийна политика“; 

7.1. Освобождава г-жа Албена Иванова-Неделчева като член и зам. председател на 

ПК „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна 

политика, вероизповедания и медийна политика“; 

7.2. Избира за членове г-н/г-жа ______________________________________________; 

7.3. Избира за Председател г-н/г-жа __________________________________________; 

7.4. Избира за зам. председател г-н/г-жа ______________________________________. 

  

8. Освобождава д-р Янаки Янакиев като зам. председател на ПК „Здравеопазване и 

социална политика“ 

8.1. Избира за член г-н/г-жа _________________________________________________; 

8.2. Избира за зам. председател г-н/г-жа 

_______________________________________. 

 

9.  Освобождава д-р Янаки Янакиев като член и Председател на ПК „Младежки дейности 

и спорт“; 
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9.1. Освобождава г-н Добри Стоянов като член и зам.председател на ПК „Младежки 

дейности и спорт“; 

9.2. Избира за членове г-н/г-жа _____________________________________________; 

9.3. Избира за Председател г-н/г-жа _________________________________________; 

9.4. Избира за зам. председател г-н/г-жа _____________________________________. 

  

10. Освобождава г-жа Димитричка Недева като член и Председател на Постоянната 

комисия създадена по чл.72, ал.2, т.3 от ЗПКОНПИ; 

10.1. Избира за член г-н/г-жа ________________________________________________; 

10.2. Избира за Председател на комисията г-н/г-жа _____________________________. 

 

 

За контакти: 

гр. Шумен 

бул. „Славянски“ No 17 

Общински съвет Шумен 

На вниманието на Добромир Драев 

тел. 0878528430 

e-mail: d.draev@gmail.com  

 

 

С УВАЖЕНИЕ,  

 

Добромир Драев  

общински съветник  

към Общински съвет Шумен, 

Председател на група “За Шумен”  

 

 

                                                                 


