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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 – гр. Шумен 

 

 

 

ОТНОСНО: Кандидатстване с проектно предложение по Първа покана за 

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по резултат 1 „Подобрено 

управление на културното наследство“, подрезултат 1.1 

„Културно наследство, представено в ревитализирани, 

реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана 

чрез Финансов механизъм на Европейското икономическо 

пространство (Норвежки финансов механизъм) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общинския съвет – гр. Шумен е постъпило искане с вх. № 61-01-

212 от 16.07.2021 г. от д-р Даниел Руменов, директор на Регионален исторически музей - 

Шумен.  

Д-р Руменов отправя молба към Общинския съвет – гр. Шумен да даде съгласие 

Регионален исторически музей – Шумен да кандидатства с подготвеното проектно 

предложение – „Пътуване в миналото – възстановяване на експозиции „Нова история“ и 

„Най-нова история“. 

Настоящото предложение на Регионален исторически музей – Шумен има за цел 

подготовка и реализация на постоянна музейна експозиция, проследяваща развитието на 

региона в посочените исторически периоди. Идеята е породена от засиления интерес от 

страна на широката публика към тези времена и нейното осъществяване би дало 

възможност културната организация да представи по един изцяло завършен начин 

историята на Шуменски регион от халколита (V хил. пр. Хр.) до най-новите времена. 

В тази връзка се предвижда реновиране и адаптиране на музейни пространства в 

експозиционни. В тях се планира да се продължи успешното съчетаване на излагане на 

движими културни ценности от фондовете на отдели „Нова история“ и „Най-нова история“ 

към Регионален исторически музей – Шумен с възможностите на иновациите и 

съвременните информационни технологии. По този начин ще бъде илюстрирано по 



актуален и достъпен за различни категории посетители начин развитието на града и региона 

в посочения период от недалечното минало в различните обществени сфери. 

 Предвид горе изложеното,  на основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, предлагам 

на Общински съвет – Шумен да вземе следното решение 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Шумен дава 

съгласие Регионален исторически музей - Шумен да кандидатства с подготвеното проектно 

предложение – „Пътуване в миналото – възстановяване на експозиции „Нова история“ и 

„Най-нова история“. 

 

 

Приложение:  

1. Писмо с вх. № 61-01-212 от 16.07.2021 г. от д-р Даниел Руменов, директор на 

Регионален исторически музей  – Шумен.  

 

 

 

 

 

 

 

Ася Аспарухова 

Председател на  

Общински съвет Шумен 


