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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: Откриване на процедура по избор на обществен посредник 

и 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 № 306 от 28.01.2021 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, избрани и предложени след проведено на 

11.01.2021 г. заседание на представители на НПО-та, регистрирани на територията 

на община Шумен. Комисията проведе четири заседания и предложи за 

разглеждане и гласуване от Общински съвет Шумен кандидатурата на г-н Стоян 

Стоянов. На сесията, проведена на 29.04.2021 г., след проведено тайно гласуване,   

г-н Стоянов не получи необходимите 28 гласа „за“, според изискванията на чл. 9, 

ал. 1 от  Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на 

територията на община Шумен.  

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Правилника Общинският съвет с решение прекратява 

процедурата по избор на обществен посредник и открива нова, в срок до три 

месеца. На 14.05.2021 г. беше проведена повторна среща с представители на 

всички неправителствени организации, регистрирани на територията на общината, 

на която те излъчиха трима свои представители в комисията по чл. 7, ал. 1 от 

правилника и това са: г-жа Ася Асенова, г-жа Иванка Казакова и г-н Стефан 

Живков.   



Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет Шумен да вземе 

следното 

       

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Прекратява процедурата по избор на обществен посредник съгласно чл. 9, 

ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на 

територията на община Шумен, открита с Решение № 306 по Протокол № 18 от 

28.01.2021 г. на Общински съвет Шумен и открива нова процедура. 

2. Избира комисия по чл. 7, ал. 1  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.  ………………….. 

1.2.  ………………….. 

1.3.  ………………….. 

1.4.  ………………….. 

1.5.  ………………….. 

 

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.  Стефан Живков. 

 

Приложения: 

1. Протокол от среща с представители на неправителствени организации, 

проведена на 14.05.2021 г.; 

2. Присъствен списък. 
 

 

 

 

Ася Аспарухова  

 Председател на  
 Общински съвет Шумен 


