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РЕШЕНИЕ № 402 

по протокол № 23 от 27.05.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 
ОТНОСНО: Промяна в състава на постоянните комисии. 

 

 

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 

1. Освобождава г-н Васил Тодоров като член и зам. - председател на ПК 

„Бюджет и финанси“ 

1.1. Избира за член на ПК „Бюджет и финанси“ д-р Валентин Петров. 

1.2. Избира за зам. - председател на ПК „Бюджет и финанси“ г-н 

Веселин Пенчев  

 

2. Освобождава г-жа Деница Спасова като председател на ПК „Култура, 

културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, 

вероизповедания и медийна политика”.  

2.1. Освобождава г-н Владислав Григоров като член на ПК „Култура, 

културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, 

вероизповедания и медийна политика”.  

2.1. Избира за председател и член на ПК „Култура, културно-

историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, 

вероизповедания и медийна политика” г-н Венцислав Венков.  

2.2. Избира за зам. – председател на ПК „Култура, културно-

историческо наследство, туризъм, интеграционна политика, 

вероизповедания и медийна политика” г-жа Деница Спасова.  

 

3. Освобождава д-р Янаки Янакиев като председател на ПК „Младежки 

дейности и спорт“.  

3.1.Избира за председател на ПК „Младежки дейности и спорт“ г-жа 

Лили Петрова 

3.1. Освобождава като зам. – председател на ПК „Младежки 

дейности и спорт“ г-н Добри Стоянов. 

3.2. Избира за зам. – председател на ПК „Младежки дейности и 

спорт“ д-р Янаки Янакиев. 



4. Освобождава г-жа Ася Аспарухова като член и заместник-председател на 

постоянната комисия „Правна и опазване на обществения ред“. 

4.1. Избира г-жа Лили Петрова за член и заместник-председател на 

ПК „Правна и опазване на обществения ред“. 

4.2. Избира за заместник-председател на постоянната комисия 

„Правна и опазване на обществения ред“. 

4.3. Освобождава г-н Борислав Беджев като член на ПК „Правна и 

опазване на обществения ред“.  

4.4. Избира г-жа Десислава Василева за член на ПК „Правна и 

опазване на обществения ред“.  

5. Освобождава г-н Камен Андонов като председател на ПК „Европейски 

проекти, международно сътрудничество и взаимодействие с НПО”. 

5.1. Освобождава г-жа Виолета Неделчева като зам. – председател 

на ПК „Европейски проекти, международно сътрудничество и 

взаимодействие с НПО”. 

5.2. Избира за председател на ПК „Европейски проекти, 

международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” г-жа 

Евгения Михова.  

5.3. Избира за зам. – председател на ПК „Европейски проекти, 

международно сътрудничество и взаимодействие с НПО” г-н 

Камен Андонов.  
 

 

 

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


