
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 19 
по протокол № 3 от 19.12.2019 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

ОТНОСНО:   Определяне нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 2 от 
Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни 
жилищно-спестовни влогове 

 

/т. I. 1. - с 28 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се”/ 
/т. I. 2. - с 37 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 
/т. I. 3. - с 33 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”/ 

/с 40 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се”/ 
/председател - с 39 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се”/ 

 

І. Определя нов състав на местната комисия по чл. 8 ал. 2 от Закона за уреждане 
на правата на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове (ЗУПГМЖСВ), 
както следва:  

Председател – д-р Светлана Маркова Иванова – заместник-кмет по Социална 
политика и здравеопазване при Община Шумен, телефон за връзка: ...;  

Членове:  
1. Янаки Янакиев – общински съветник в Общински съвет Шумен, телефон за 

връзка: ...;  
2. Бисерка Йовчева – общински съветник в Общински съвет Шумен, телефон за 

връзка: ...;  
3. Емне Осман – общински съветник в Общински съвет Шумен, телефон за 

връзка: ...;  
4. Вилдан Недева – старши експерт „Социална политика и развитие на евро 

проекти“ - представител на Община Шумен, телефон за връзка: ...;  
5. Росица Матеева – началник на отдел „Единно бюджетно счетоводство“  в 

Община Шумен, телефон за връзка: ...;  
6. Пенка Веселинова – представител на граждани с многогодишни жилищно-

спестовни влогове, телефон за връзка: ...  
ІІ. Определя мандата на местната комисия по чл. 8 ал. 2 от ЗУПГМЖСВ до 

изтичане на мандата на настоящия Общински съвет.  
ІІІ. Решението на Общинския съвет да бъде изпратено на Управителния съвет 

към Националния компенсационен жилищен фонд за утвърждаване състава и мандата 
на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане на правата на граждани с 
многогодишни жилищно – спестовни влогове. 

 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                               НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ инж. Красимир Минчев  

Дата:               
гр. Шумен    ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                 ПРОТОКОЛИСТ: 
                 /М. Павлова/ 


