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РЕШЕНИЕ № 186 
по протокол № 11 от 16.07.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
 

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с общинска администрация на община Шумен 

 
 
 

/по глава първа - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел първи - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 

се”/ 
/по глава втора, раздел втори, чл. 13, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 - с 36 гласа „за”, без 

„против” и без „въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел втори, чл. 15 - с 37 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел втори, чл. 18, ал. 3 - с 37 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел втори, чл. 18 - с 37 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел трети, чл. 19 и чл. 21 - с 35 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел трети, чл. 20, ал. 1 и ал. 2 - с 35 гласа „за”, без „против” и 

без „въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел четвърти - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 

се”/ 
/по глава втора, раздел пети, чл. 29, ал. 1, т. 7 - с 33 гласа „за”, без „против” и 4 

„въздържали се”/ 
/по глава втора, раздел пети - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по глава втора, раздел шести - с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 
се”/ 

/по глава втора, раздел седми, чл. 43 - с 32 гласа „за”, 1 „против” и без 
„въздържали се”/ 

/по глава втора, раздел седми - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 
се”/ 



/по глава, трета раздел, първи чл. 52 - с 35 гласа „за”, без „против” и без 
„въздържали се”/ 

/по глава трета, раздел първи, чл. 51 - с 34 гласа „за”, без „против” и без 
„въздържали се”/ 

/по глава трета, раздел първи - с 36 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 
се”/ 

/по глава трета, раздел втори, чл. 56 - с 35 гласа „за”, без „против” и без 
„въздържали се”/ 

/по глава трета, раздел втори - с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/по глава трета, раздел трети, чл. 60, ал. 1 - с 24 гласа „за”, 2 „против” и 6 

„въздържали се”/ 
/по глава трета, раздел трети, чл. 60, ал. 4 - с 22 гласа „за”, 4 „против” и 8 

„въздържали се”/ 
/по глава трета, раздел трети, чл. 66, ал. 2 - с 20 гласа „за”, 12 „против” и 3 

„въздържали се”/ 
/по глава трета, раздел трети - с 26 гласа „за”, 4 „против” и 4 „въздържали се”/ 

/по глава четвърта - с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/по глава пета - с 24 гласа „за”, 2 „против” и 6 „въздържали се”/ 

/по глава шеста - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/по глава седма - с 33 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/по глава осма - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по заключителни разпоредби - с 34 гласа „за”, без „против” и без „въздържали 
се”/ 

/с 21 гласа „за”, 5 „против” и 5 „въздържали се”/ 
 

 

 
1. Приема Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община 
Шумен. 

2. На основание чл. 78, ал. 3 от АПК приетият правилник да бъде разгласен 
чрез сайта на общината. 

 
 
 
 
 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 
                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 
Дата:               
гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 
                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Д. Кондова/ 


