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Д О К Л А Д Н А З А П И С К А 

от Ася Аспарухова 

председател на Общинския съвет – гр. Шумен 

 

ОТНОСНО: Предложение за приемане на решение за произвеждане на референдум в с. 

Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от 

община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“ 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

 В деловодството на Общинския съвет – гр. Шумен е получено писмо с вх. № ЕО-Ш-1488 

от 12.07.2021 г. от Валентин Александров – областен управител на област Шумен, в което ни 

уведомява, че с  Решение № 89 от 08.06.2021 г. Административен съд – гр. Шумен отменя 

Заповед № РД-15-23 от 12.02.2021 г. на областния управител и връща преписката за ново 

произнасяне при спазване на задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона. 

След влизане в сила на Решение № 89/08.06.2021 г. на Административен съд – гр. Шумен с 

приложената заповед РД-15-86 от 09.07.2021 г. се процедира образуваната пред Областен 

управител на област Шумен административна преписка № 61-06-2 от 03.02.2021 г.  

 По смисъла на чл. 28, ал.1, т. 4 от Закона за административно-териториалното 

устройство на Република България, Общинският съвет – гр. Шумен трябва да приеме решение 

за произвеждане на референдум.  

 Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет – гр. Шумен да приеме  решение 

за произвеждане на референдум в с. Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. 

Мадара да се отдели от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“ , 

а именно:  

РЕШИ: 

 

 Общинският съвет – гр. Шумен приема решение за произвеждане на референдум в с. 

Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели от община Шумен и 

да се присъедини към съседната община Каспичан?“ 

  

  

Приложения:  

1. Писмо с вх. № ЕО-Ш-1488 от 12.07.2021 г. от Валентин Александров – областен 

управител на област Шумен;  

2. Заповед № РД-15-86 от 12.07.2021 г. от Валентин Александров – областен управител 

на област Шумен;  

3. Решение № 89 от 08.06.2021 г. Административен съд – гр. Шумен 

 

С уважение:  

Ася Аспарухова 

Председател  

на Общинския съвет  

гр. Шумен 


