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РЕШЕНИЕ № 4 

по протокол № 2 от 28.11.2019 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Избор на постоянни комисии към Общински съвет 
Шумен 

 

/по т. I. - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.1. - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.2. - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.3. - с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.4. - с 24 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.5. - с 38 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 1.6. - с 27 гласа „за”, без „против” и 14 „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.7. - с 26 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.8. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 1.9. - с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 2. - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 2.8. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 2.9. - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.1. - с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.2. - с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.3. - с 31 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 3.4. - с 28 гласа „за”, 4 „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.5. - с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.6. - с 39 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.7. - с 25 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.8. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 3.9. - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 4.1. - с 31 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 4.2. - с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 4.3. - с 23 гласа „за”, без „против” и 15 „въздържали се”/ 

/по т. II., 4.4. - с 29 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 4.5. - с 26 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 4.6. - с 37 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 4.7. - с 40 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 4.8. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 4.9. - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.1. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.2. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 



/по т. II., 5.3. - с 22 гласа „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.4. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.5. - с 35 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.6. - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.7. - с 25 гласа „за”, без „против” и 11 „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.8. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 5.9. - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.1. - с 31 гласа „за”, 1 „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.2. - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.3. - с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 6.4. - с 24 гласа „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 6.5. - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.6. - с 32 гласа „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.7. - с 30 гласа „за”, без „против” и 8 „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.8. - с 22 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 6.9. - с 22 гласа „за”, без „против” и 5 „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.1. - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.2. - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.3. - с 23 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.4. - с 36 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.5. - с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.6. - с 25 гласа „за”, 4 „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.7. - с 25 гласа „за”, без „против” и 10 „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.8. - с 41 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 7.9. - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.1. - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.2. - с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.3. - с 29 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 8.4. - с 33 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.5. - с 24 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.6. - с 23 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.7. - с 24 гласа „за”, без „против” и 9 „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.8. - с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 8.9. - с 34 гласа „за”, без „против” и 2 „въздържали се”/ 

/по т. II., 9.1. - с 32 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 9.2. - с 26 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 9.3. - с 24 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 9.4. - с 32 гласа „за”, 4 „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 9.5. - с 40 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 9.6. - с 23 гласа „за”, 2 „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 9.7. - с 27 гласа „за”, без „против” и 6 „въздържали се”/ 

/по т. II., 9.8. - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 9.9. - с 29 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. II., 10. - с 35 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 

/по т. II., 10.8. - с 21 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

/по т. II., 10.9. - с 32 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 
 



I. Определя броя на членовете на всяка постоянна комисия на 7 члена. 
II. Избира състав на постоянните комисии както следва: 
 

1. Бюджет и финанси: 

  1.1. Виолета Неделчева 
  1.2. Васил Тодоров  

  1.3. Детелина Куртева 
  1.4. Пламен Георгиев 

  1.5. Сунай Садък  

  1.6. Веселин Пенчев 
  1.7. Красимир Костов 
 

  1.8. Председател: Виолета Неделчева 
  1.9. Заместник-председател: Васил Тодоров 

 

2. Икономическа политика, общинска собственост и контрол по сделките с 
общинско имущество: 

     2.1. Детелина Куртева 
 2.2. Максим Иванов 
 2.3. Пламен Георгиев 

 2.4. Светлозар Начев 

 2.5. Сунай Садък  

 2.6. Венцислав Венков 
 2.7. Данаил Данчев 
 

 2.8. Председател: Детелина Куртева 
 2.9. Заместник-председател: Максим Иванов 

 

3. Териториално развитие и селищно устройство: 

3.1. Артур Алтунян 

 3.2. Димитричка Недева 
 3.3. Добри Стоянов 
 3.4. Деан Станчев  

 3.5. Христофор Крумов  

 3.6. Гюнай Тефиков 
 3.7. Максим Иванов 
 

 3.8. Председател: Артур Алтунян 

 3.9. Заместник-председател: Димитричка Недева 
 

4. Екология и селско стопанство: 

4.1. Светлозар Начев 

 4.2. Добромир Драев 

 4.3. Митко Киров 

 4.4. Димитричка Недева 
 4.5. Красимир Костов  



 4.6. Гюнай Тефиков 

 4.7. Васил Тодоров 
 

 4.8. Председател: Светлозар Начев 
 4.9. Заместник-председател: Добромир Драев 

 

5. Правна и опазване на обществения ред: 

5.1. Светозар Петков 

 5.2. Ася Аспарухова 
 5.3. Борислав Беджев 

 5.4. Артур Алтунян 

 5.5. Даниела Русева  
 5.6. Метин Джамбазов 
 5.7. Веселин Пенчев 
 

 5.8. Председател: Светозар Петков 
 5.9. Заместник-председател: Ася Аспарухова 

 

6. Просвета, образование и наука: 
6.1. Борислав Беджев 

 6.2. Албена Иванова-Неделчева 
 6.3. Деница Спасова 
 6.4. Стефан Минков 

 6.5. Бисерка Йовчева   
 6.6. Емне Осман 

 6.7. Живка Тонева 
 

 6.8. Председател: Албена Иванова-Неделчева 
 6.9. Заместник-председател: Борислав Беджев 

 

7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна 
политика и вероизповедания: 

7.1. Деница Спасова 
 7.2. Албена Иванова-Неделчева 
 7.3. Владислав Григоров 
 7.4. Христофор Крумов 
 7.5. Метин Джамбазов   

 7.6. Стефан Минков 

 7.7. Живка Тонева 
 

 7.8. Председател: Деница Спасова 
 7.9. Заместник-председател: Албена Иванова-Неделчева 

 

8. Здравеопазване и социална политика: 
8.1. Ивайло Петров 

 8.2. Янаки Янакиев 



 8.3. Светозар Петков 

 8.4. Бисерка Йовчева  
 8.5. Емне Осман   

 8.6. Камен Андонов 
 8.7. Валентин Петров 

 

 8.8. Председател: Ивайло Петров 
 8.9. Заместник-председател: Янаки Янакиев 

 

9. Младежки дейности и спорт: 
9.1. Янаки Янакиев 

 9.2. Добри Стоянов 
 9.3. Владислав Григоров 
 9.4. Деан Станчев   

 9.5. Добромир Драев  

 9.6. Гьокхан Реджеб 

 9.7. Захари Димитров 

 

 9.8. Председател: Янаки Янакиев 

 9.9. Заместник-председател: Добри Стоянов 

 

10.  Европейски проекти, международно сътрудничество и взаимодействие 
с неправителствени организации: 

10.1. Камен Андонов  

10.2. Виолета Неделчева 
10.3. Даниела Русева  
10.4. Гьокхан Реджеб 

10.5. Евгения Михова   
10.6. Иван Йонков  

10.7. Данаил Данчев 
 

10.8. Председател: Камен Андонов 
10.9. Заместник-председател: Виолета Неделчева 
 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


