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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: Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и 

финанси“ и „Правна и опазване на обществения ред“ към 

Общинския съвет – гр. Шумен 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодството на Общинския съвет – гр. Шумен на 30.06.2021 г. е депозирано 

заявление от общинския съветник Веселин Пенчев – общински съветник от листата на 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“, в което ни информира за подадено заявление към 

ОИК Шумен за прекратяване пълномощията му като общински съветник.  

С Решение № 309 от 03.07.2021 г. ОИК Шумен прекратява пълномощията на 

Веселин Пенчев, избран за общински съветник от листата на КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА 

БЪЛГАРИЯ“ и обявява за избран общински съветник следващия от листата на 

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ – Георги Георгиев.  

Въз основа на Решение № 309 от 03.07.2021 г. на ОИК Шумен се налагат промени в 

състава на постоянните комисии към Общинския съвет – гр. Шумен, в чиито състав е 

Веселин Пенчев, а именно: „Правна и опазване на обществения ред“, „Бюджет и 

финанси“.  

Предвид гореизложеното и на основани чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, предлагам 

Общинският съвет да вземе следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Освобождава Веселин Пенчев като заместник – председател и член на постоянна 

комисия „Бюджет и финанси“.  

 

2. Избира за член на постоянна комисия „Бюджет и финанси“ общинския 

съветник …………………………………………………... 

 

3. Избира за заместник – председател на постоянна комисия „Бюджет и финанси“ 

общинския съветник ……………………………………….. 

 

4. Освобождава Веселин Пенчев като член на постоянна комисия „Правна и 

опазване на обществения ред“. 

 

5. Избира за член на постоянна комисия „Правна и опазване на обществения ред“ 

общинския съветник ………………………………… 

 

Ася Аспарухова 

Председател на  
Общински съвет Шумен 


