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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ШУМЕН 

 

 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от Ася Аспарухова 

Председател на Общински съвет Шумен 

 

 

Относно: Промяна в състава на наблюдателна комисия към Общински 

съвет Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение 

на наказанията и задържането под стража 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

С Решение № 18 от 19.12.2019 г. на Общински съвет Шумен беше 

създадена наблюдателна комисия съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за 

изпълнение на наказанията и задържането под стража, която да работи по 

ресоциализацията на лишените от свобода. В състава на комисията са 

включени четирима общински съветника, двама представители на общинска 

администрация и главен инспектор Калинка Ангелова - началник Районна 

служба „Изпълнение на наказанията“ /РСИН/, която беше избрана за 

председател на комисията. 

В Общинския съвет постъпи писмо с вх. № 61-01-136 от 22.04.2021 г. от 

гл. инспектор К. Ангелова, в което тя посочва че съгласно разпоредбата на чл. 

170, ал. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража 

следва, че началника на РСИН не може да бъде избран за председател на 

наблюдателната комисия. В текста е записано, че председател на комисията е 

Председателя на Общинския съвет или негов представител.  

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе 

следното  

 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 

 

 

1. Освобождава главен инспектор Калинка Ангелова - началник 

Районна служба „Изпълнение на наказанията“ като председател на 

наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на 

наказанията и задържането под стража, като същата запазва членството си в 

комисията. 

2. Избира за председател на наблюдателната комисия по чл. 170, ал. 2 

от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража общинския 

съветник …………………… 

 

 

 

Приложения:  

1. Писмо от г. инспектор К. Ангелова - началник РСИН, вх. № 61-01-

136 от 22.04.2021 г.; 

2. Препис от Решение № 18 от 19.12.2019 г. на ОбС Шумен. 

 

 

 

 

 

Ася Аспарухова 

Председател на  
Общински съвет Шумен 

 

 

 


