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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от д-р Албена Иванова-Неделчева 

председател на ПК по „Просвета, образование и наука“ 

 

 

Относно: Приемане на изменение и допълнение на Статут за присъждане на „Наградата 

на Шумен“ в системата на образованието и науката 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АСПАРУХОВА, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ/ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Статутът за присъждане на „Наградата на Шумен“ в системата на образованието и 

науката е приет с Решение № 891 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 989 от 31.01.2019 

г. на Общински съвет Шумен. 

През периода на действие на Статута и в практиката по прилагането му, се 

констатира необходимост от актуализиране на текстове в него и разширяване на обхвата на 

научните области, в които се присъжда индивидуална награда. Измененията и 

допълненията са свързани и с Указ № 278 от 18.12.2020 г., с който се постановява закон за 

изменение и допълненние на Кодекса на труда.  

Във връзка с гореизложеното, взето решение на заседание на ПК по „Просвета, 

образование и наука“ (проведено на 06.01.2022 г.) и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, 

предлагам на Общински съвет – Шумен да вземе следното. 

 



Р Е Ш Е Н И Е: 
 

1. Общински съвет Шумен отменя действието на Статут за присъждане на 

„Наградата на Шумен” в системата на образованието и науката, приет от Общински съвет 

Шумен с приет с Решение № 891 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 989 от 31.01.2019 

г., 

2. Общински съвет Шумен приема Статут за присъждане на „Наградата на Шумен” 

в системата на образованието и науката.   

3. Статутът влиза в сила на следващия ден след публикуването му на сайта на 

Общински съвет.   

 

 

Д-Р АЛБЕНА ИВАНОВА-НЕДЕЛЧЕВА 

Председател на ПК по „Просвета, образование и наука“ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


