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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ШУМЕН 
 
 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
от Любомир Христов – Кмет на Община Шумен 

 
ОТНОСНО:  Създаване на екипи, отговорни за законосъобразното, качествено и срочно 

изпълнение на всички дейности по проектите: 1.1. Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична 
мрежа и междублокови пространства в град Шумен“ и 1.2. Инвестиционен проект „Рехабилитация на 
улици /части от улици / в села на територията на Община Шумен“ 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
С Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г. на Общински съвет, са утвърдени обектите 

за финансиране с дългосрочния инвестиционен заем в размер на 20 000 000,00 лв. 
Основавайки се на открита, прозрачна и недискриминационна процедура, предлагаме Общински 

съвет Шумен да одобри създаването на два екипа, отговорни за законосъобразното, качествено и срочно 
изпълнение на всички дейности на горепосочените проекти. Екипите ще са отговорни за изготвяне на 
задания за проектиране, подготовка на необходимата документация за участие в процедури по Закона за 
обществени поръчки (ЗОП) за избор на изпълнители на СМР, за упражняване контрол на количествата и 
качеството на извършените видове СМР до окончателното приключване на обектите, по Приложение № 
2 и Приложение № 3, както и връзка с гражданите на гр. Шумен и жителите на селата на територията на 
Община Шумен  

С Решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г., Общински съвет Шумен приема решение 
комисиите, създадени с Решение № 447 по протокол № 25 от 29.07.2021 г., да продължат своята работа 
до приключването на инвестиционните проекти. 

В тази връзка предлагам на Общински съвет Шумен да вземе следните решения: 
1. Определя за отговорни лица за работата на двата екипа: 
- За част строителство: Инж. Боян Тодоров – зам.  кмет „Строителство и екология“  
-  За част финанси: Татяна Костова – зам. Кмет БФ 
 
2. Приема създаване на екип, отговорен за законосъобразното, качествено и срочно 

изпълнение на всички дейности по Инвестиционен проект „Рехабилитация на улична мрежа и 
междублокови пространства в град Шумен“, в състав: 

 
Ръководител на екипа:  
Инж. Анатолий Николов – началник отдел „Инвестиции и екология“  
Членове:  



1. Отговорник по финансови въпроси – Десислава Петрова – Директор на дирекция БФЧР 
2. Отговорник по юридически въпроси – Цвета Николова – ст. юрисконсулт ЗОП 
Координатори:  
1. Георги Николов – гл. специалист кв. Дивдядово 
2. Гюнай Тефиков – общински съветник  
3. Христофор Крумов – общински съветник  
4. Димитричка Недева – общински съветник  
5. Иван Йонков – общински съветник  
6. Явор Якимов – общински съветник  
7. Артур Алтунян – общински съветник 
 
3. Приема създаване на екип, отговорен за законосъобразното, качествено и срочно 

изпълнение на всички дейности по Инвестиционен проект „Рехабилитация на улици /части от улици / в 
села на територията на Община Шумен“, в състав: 

 
Ръководител на екипа:  
Инж. Валентина Йорданова – директор на дирекция „Устройство на територията“  
Членове:  
1. Отговорник по финансови въпроси – Росица Матеева  – началник на отдел ЕБС 
2. Отговорник по юридически въпроси – Анелия Йорданова – юрисконсулт ЗОП 
Координатори:  
1. Стефан Живков – кмет на с. Царев брод 
2. Йордан Киров – кмет на с. Салманово  
3. Васил Василев – кмет на с. Илия Блъсково  
4. Хасан Хасанов – кмет на с. Черенча  
5. Алекси Чолаков – кметски наместник на с. Белокопитово 
6. Красимир Костов – общински съветник 
 
4. Приема на членовете на екипите за управление да се изплащат месечни възнаграждения от 

средствата, гласувани в т. 6 от решение № 518 по протокол № 27 от 08.10.2021 г., Общински съвет 
Шумен, въз основа на доклади за извършената работа. 

 
 
 
           

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 

 


