
 
 
 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ШУМЕН 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

от  Живка Тонева - председател на ПК по „Култура, културно историческо 

наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна 

политика“  

и Христофор Крумов – член на ПК „ККИНТИПВМП“ 

 

 

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

на Шумен за изкуство и култура“ 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 
Статутът за присъждане на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура е приет с 

Решение № 277 от 21.12.2004 г. на Общински съвет Шумен, изменен с Решение № 274 от 

18.12.2008 г. и с Решение № 763 от 23.12.2010 г. Оттогава до сега са настъпили факти и 

обстоятелства, които налагат промени в Статута.  

С Решение № 186 от 16.07.2020 г. на Общинския съвет е променено наименованието 

на постоянната комисия „Култура, културно историческо наследство и вероизповедания“. 

Тази промяна не е отразена в Статута.  

Размерът на паричните награди е определен с Решение № 277 от 21.12.2004 г. на 

Общинския съвет и до сега не е актуализиран. Считаме, че предлаганата промяна е 

признание за творчеството на дейците на културата в община Шумен и стимул за бъдещите 

им творчески търсения. Същата ще допринесе и до уеднаквяване на финансовите стимули 

определени за другите сфери на духовния живот в града. 

Във връзка с горе изложеното предлагаме на Общински съвет Шумен да вземе 

следното 



 
Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Приема проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на 

„Наградата на Шумен за изкуство и култура“, приет с Решение № 277 от 21.12.2004 г. на 

Общинския съвет, изменен с Решение № 274 от 18.12.2008 г., изменен с Решение № 763 от 

23.12.2010 г.  

2. Измененията и допълненията на Статута за присъждане на „Наградата на Шумен 

за изкуство и култура“ влизат в сила от деня на публикуването им на интернет страницата 

на Общински съвет Шумен.  

 

 

 

 

ЖИВКА ТОНЕВА 

Председател на ПК по „Култура, културно историческо наследство, туризъм, 

интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“  

 

 

ХРИСТОФОР КРУМОВ 

Член на ПК по „Култура, културно историческо наследство, туризъм, интеграционна 

политика, вероизповедания и медийна политика“ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


