
ДО 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
гр. ШУМЕН 
 

 
Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А  

от 
 Живка Тонева - председател на постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, 

туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ към Общински съвет 
Шумен 

 
ОТНОСНО: Попълване състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“ 

  
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
На основание чл. 14, ал. 2 от Правилника за устройството и дейността на Общински 

фонд „Култура“, Управителният съвет се сформира с решение на Общинския съвет по 
предложение на постоянната комисия „Култура, културно-историческо наследство, 
туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“. 

Във връзка с предстоящо заседание на Управителния съвет, възниква необходимост 
от попълване на състава му.  

На основание чл. 15, ал. 1 от Правилника, членове на Управителния съвет са: 
председателят на ПК ККИНТИПВМП, представители на организации и институции в 
сферата на културата, образованието и науката, и дейци на културата. 

С Решение № 568 по протокол № 29 от 25.11.2021 г. на Общинския съвет 
председател на ПК ККИНТИПВМП е г-жа Живка Тонева. На мястото на г-н Иван 
Карадочев, Сдружение „Клуб култура за Шумен“ с писмо с вх. № 61-01-150 от 09.05.2022 г., 
предлага за член на Управителния съвет г-н Венцислав Венков - член на Сдружението. 

 
Във връзка с описаните обстоятелства ПК ККИНТИПВМП предлага на Общинския 

съвет да  
 

Р Е Ш И: 
 

Попълва състава на Управителния съвет на Общински фонд „Култура“ като избира за 
негови членове:  

Живка Тонева - председател на постоянната комисия „Култура, културно-историческо 
наследство, туризъм, интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика“ към 
Общински съвет Шумен; 

Венцислав Венков - член на Сдружение „Клуб култура за Шумен“. 
 

С уважение:  
Живка Тонева - Председател на ПК ККИНТИПВМП  
 
Деница Спасова - Зам.-председател на ПК ККИНТИПВМП 
 
Албена Иванова-Неделчева - член на ПК ККИНТИПВМП 
 
Евгения Михова - член на ПК ККИНТИПВМП 
 
Метин Джамбазов - член на ПК ККИНТИПВМП 
 
Стефан Минков - член на ПК ККИНТИПВМП 
 
Христофор Крумов - член на ПК ККИНТИПВМП 


