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                                                                  ПРОТОКОЛ 
  
Днес, 07.12.2021 г. от 15.00 часа в зала 363 на Община Шумен се проведе среща на 

неправителствените организации, регистрирани на територията на Община Шумен. 
На заседанието присъстваха г-жа Ася Аспарухова - председател на Общинския съвет, 

д-р Светлана Маркова – зам.-кмет „Социална политика и здравеопазване“, представители на 
НПО. 

Заседанието бе открито и ръководено от г-жа Ася Аспарухова - председател на 
Общинския съвет, която подробно разясни на неправителствените организации каква е 
причината за днешната среща с тях. 

Г-жа Ася Аспарухова: Добър ден на всички! Първо искам да благодаря на тези, които 
уважиха нашата покана и имаха възможност да присъстват на днешната среща. Тя е по повод 
спазване на законово изискване във връзка с Правилника за организацията и дейността на 
обществения посредник на територията на община Шумен. Както повечето от вас знаят, а за 
тези, които не знаете искам да поясня, че предходните трима кандидати не събраха 
необходимия брой гласове, за да бъдат избрани за обществен посредник, който са 2/3 от 
общия брой на общинските съветници, т.е. 28 гласа „за“. Поради тази причина и спазване на 
законовите изисквания прекратихме процедурата с решение на Общински съвет през сесията, 
проведена през месец септември 2021 г. и сме длъжни по закон да стартираме нова процедура 
в тримесечен срок, считано от месец септември. За целта е необходимо, съгласно разпоредбата 
на чл. 7, ал. 1 от този Правилник да бъде избрана временна комисия, която да проведе избора 
на обществен посредник, като въз основа на ал. 3 от същия член на Правилника състава на  
тази комисия е от 11 члена: петима общински съветници, трима представители на общинската 
администрация и трима представители посочени от неправителствените организации, 
регистрирани на територията на община Шумен. Във връзка с изпълнение на това изискване 
сме отправили покана за среща, като първо ще помоля всеки един от присъстващите да 
направи кратко представяне на организацията, която представлява, след което ще помоля да 
направите вашите предложения за членове в тази временна комисия, която ще проведе избора 
за обществен посредник. 

 
След направените разяснения г-жа Ася Аспарухова даде думата на представителите на 

неправителствените организации за кратко представяне на дейността им.  
 
 Г-жа Нели Коларова - Добър ден! Аз съм регионален председател на Организацията 

на слепите. Общо в нашата организация имаме структури и в Търговище, и в Омуртаг. По 
принцип покриваме и двата района. 

Г-н Стефан Живков - СНЦ „Северен селски район“: Председател съм на Сдружение 
Училищно настоятелство на ОУ „Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод, председател на 
Читалищно настоятелство на НЧ „Напредък“, председател на Сдружение футболен клуб и др. 
Работим в най-различни сфери и в спорта, и в образованието, и в културата. 

Г-н Радостин Павлов - Експерт съм в Регионалния съвет на КНСБ в Шумен, член съм 
на Управителния съвет на още две сдружения, които работят в социалната сфера и в спорта.  
            Г-жа Валя Танева - Председател  съм на сдружение „Независим живот“. Това е 
сдружение за лица и деца с увреждания и техните родители. Повече от 20 години това 
сдружение е регистрирано на територията на град Шумен. Клон сме на голяма софийска 
организация „Българска асоциация на деца с интелектуални затруднения“. 
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            Г-жа Пламена Стоянова - Много малка младежка организация представям - 
„Общество 528“.  Работим с деца и младежи предимно в областта на екологията. 
            Г-жа Ирина Колева -  Председател съм на сдружение „Мисия култура“. Малко 
сдружение, работещо  по  малки проекти. 
            Г-жа Ася Аспарухова - Благодаря за вашето представяне. Сега ще помоля за вашите 
предложения. Както споменах, трябва да изберем трима представители на неправителствените 
организации, които да вземат участие във времената комисия. Моля заповядайте!  
            Г-жа Ирина Коларова -  Искам да попитам - във връзка с медицинските изискванията, 
които са свързани с Ковид-ситуацията, неприсъстващи наши колеги могат ли да бъдат 
предлагани? 

Г-жа Ася Аспарухова - Това го казвате във връзка с тяхната възможност или 
невъзможност за участие в срещата поради липса на „зелен сертификат“? 

Г-жа Ирина Коларова - Да, не могат да дойдат.  
            Г-жа Ася Аспарухова  - Д-р Маркова е тук, в залата. Ако може, да разясни. Аз също 
ще дам моята позиция, но не искам да изземам нейните функциите. 
           Д-р Светлана Маркова – Тук, в интерес на истината няма нищо общо Ковид-а, дали 
могат да бъдат предлагани или не могат да бъдат предлагани, това трябва да бъде уточнено в 
рамките на събирането. Ако не могат да дойдат, биха могли в писмен вид да изявят своето 
желание. 
         Г-жа Ася Аспарухова  -  Не, аз исках друго да обясня. По отношение на това, което 
Вие казвате, дали може да бъде предлаган кандидат, чисто процедурно ме притеснява, че може 
да опорочат процедурата. Защото, ако заявят на един по-късен етап, че не желаят и не могат 
тук да заявят своето желание и въпреки вашето решение той да бъде предложен, би ни 
поставило в ситуация наново да проведем тази процедура. Въпросът беше не дотолкова дали е 
допустимо или не, от гледна точка на това, че в случай на съгласие кандидата, дали ще може 
да присъства без „зелен сертификат“ на заседанието на комисията, в тази връзка ви беше 
въпроса, нали така?  
    Г-жа Нели Коларова – Не, въпроса ми беше дали аз мога да го предложа, след като го 
няма?  
     Г-жа  Ася Аспарухова  - Значи сме препокрили и двата Ви въпроса. Притеснява ме, че 
може да се получи така, че ако заяви кандидата позиция, че не желае да участва, трябва да 
направим наново тази процедура така, че си мисля, че е по-удачно да предложите от 
присъстващите  
        Г-жа Нели Коларова - Искате да кажете, че от 6 присъстващи трябва да се изберат     
3-ма представители? 
        Г-жа Ася Аспарухова - На предходните  срещи от присъстващите бяха направили 
поименни предложения, подложихме ги на гласуване и ги излъчихме. 
       Г-н Стефан Живков - Ася Асенова ще си остане ли председател? 
       Г-жа Ася Аспарухова - Трябва да предложим някой, но тя като не присъства, трябва 
да искаме съгласие на лицето, което ще бъде предложено. 
       Г-жа Валя Танева - Аз предлагам кмета на с. Царев брод - г-н Стефан Живков.  
        Г-жа Ася Аспарухова - Искам да чуя второто предложение. Имате ли готовност за 
второ предложение? 
        Г-жа Валя Танева - Аз предлагам и Радостин Павлов.  
       Г-н Радостин Павлов - Моето предложение е за г-жа Валя Танева. 
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        Г-жа Светлана Маркова - Г-жо Аспарухова, само да попитам - не разбрах какво се 
случи с предложението за Ротари клуб и г-жа Ася Асенова? 
       Г-н Стефан Живков - Разговарях с г-жа Ася Асенова, отказва.  
       Г-жа Ася Аспарухова - Има три постъпили предложения: за г -н Стефан Живков, за    
г-н  Радостин Павлов и за г -жа Валя Танева. 

Г-жа Валя Танева -  Притеснена съм, защото са ми много ангажиментите и не знам в 
какво се състои цялата процедура.  
            Г-жа Ася Аспарухова - Аз ще Ви обясня накратко. След избора на представители на 
неправителствените организации, на заседанието на Общинския съвет през месец декември, 
което ще бъде на 23-ти декември, ще се предложи състав на времена комисия: 3-ма 
представители на неправителствените организации, 3-ма представители на общинска 
администрация и 5-ма общински съветника. След като се одобри и утвърди от Общински 
съвет състава на тази времена комисия, най-вероятно през месец януари ще насрочим едно 
заседание, което аз ще открия, за да може времената комисия да направи избор на 
председател. След като направите избор на председател, вече ще се разберете кога ви е удобно 
да насрочите следващото заседание, да утвърдите книжата, да се стартира процедурата, да се 
оповести избора. 

Г-жа Валя Танева -  Добре, приемам да бъда член на комисията. 
 
Гласуване: 
1. По предложението г-н Стефан Живков да бъде представител на НПО-та във 

временната комисия за избор на обществен посредник на територията на община Шумен - с 6 
гласа „за“,  без „против“ и  без „въздържали се“ - предложението се приема; 

2. По предложението г-н Радостин Павлов да бъде представител на НПО-та във 
временната комисия за избор на обществен посредник на територията на община Шумен - с 6 
гласа „за“,  без „против“ и  без „въздържали се“ - предложението се приема; 

3. По предложението г-жа Ваня Танева да бъде представител на НПО-та във 
временната комисия за избор на обществен посредник на територията на община Шумен - с 6 
гласа „за“,  без „против“ и  без „въздържали се“ - предложението се приема. 

 
 

        Поради изчерпване на дневния ред срещата беше закрита от г-жа Ася Аспарухова - 
председател на Общинския съвет, в 15.15 ч.  
                                                                       
 
 
 
                                                                                            Председател 

        на Общински съвет Шумен: 
                                      /Ася Аспарухова/ 
 
 
 
 
 

Протоколист: 
  /Н. Михова/ 


