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Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и 
неговите комисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г. 

 
 
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 Предоставям на вашето внимание отчет за дейността на Общинския съвет 
и неговите комисии за периода от 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г., съгласно 
изискването на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. Този отчет се разглежда на заседания на постоянните комисии 
и на сесията на Общинския съвет, след което се разгласява на населението по 
реда, определен в Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията на община 
Шумен.  

През първото шестмесечие на 2022 г. са проведени 7 сесии на Общинския 
съвет. Поради епидемията от COVID-19 и необходимостта от спазване на 
противоепидемичните мерки сесиите през месеците януари и февруари бяха 
проведени в зала „Проф. Венета Вичева“, а останалите сесии се проведоха в 
зала 363 на община Шумен /сесийна зала/. На 11.05.2022 г. се проведе 
тържествената сесия на Общинския съвет по случай Деня на Шумен, на която 
бяха  връчени и наградите на удостоените с „Наградата на Шумен за изкуство и 
култура“ за 2021 г.   

Всички  заседания на Общинския съвет се предаваха пряко по ТВ Шумен, 
както и онлайн. Това осигурява прозрачност в работата на общинските 
съветници. 

 
 Съгласно чл. 91 от Правилника на Общинския съвет, актовете му се 
разгласяват в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет-страница на 
Общинския съвет и се поставят на информационното табло в общината. В 
същият срок се изпращат на кмета на общината, на областния управител и в 
Районна прокуратура. В Районна прокуратура се изпраща и протокола от 
проведеното заседание на Общинския съвет. Приетите правилници, наредби, 
статути и техните изменения също се публикуват на сайта на Общинския съвет. 
 
 ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН: 
 

На заседанията на постоянните комисии общинските съветници обсъждат 
на експертно ниво постъпилите за предстоящата сесия докладни записки, ведно 
с представителите  на общинска администрация от съответния ресор, 
управители на търговски дружества с общинско участие, директори на 
общински предприятия и др. На заседанията, които  са открити присъстват 
журналисти и граждани. 

През отчетният период постоянните комисии са провели 69 заседания 
както следва: 
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№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 
БРОЙ 

ЗАСЕДАНИЯ 
1. Бюджет и финанси 7 
2. Икономическа политика, общинска собственост и  

контрол по сделките с общинско имущество 6 

3. Териториално развитие и селищно устройство 6 
4. Екология и селско стопанство 7 
5. Правна и опазване на обществения ред 8 
6. Просвета, образование и наука 9 
7. Култура, културно историческо наследство,  

туризъм, интеграционна политика и вероизповедания 8 

8. Здравеопазване и социална политика 6 
9. Младежки дейности и спорт 6 
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и 

взаимодействие с НПО 
6 

 
 За първото шестмесечие на 2022 г. има проведено едно съвместно 
заседание на постоянните комисии „Правна и опазване на обществения ред“ и 
„Териториално развитие и селищно устройство“, във връзка с докладна записка 
от адв. Д. Серафимов относно несъответствия в текстовете на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и ЗУТ.  
 

Няма и непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните 
комисии вземат решения по предоставените им проекти за решения, касаещи 
сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите докладни записки, молби, 
жалби, искания от граждани.  

Общинските съветници участват също и в смесени комисии, заедно с 
представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби, 
правилници и други. Проведени са следните заседания през първото полугодие 
на 2022 г.: 1. Комисия избрана с Решение № 5 от 28.11.2019 г. по смисъла на чл. 
72, ал. 2, т. 3 и §2, ал. 5 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и 
отнемане на незаконно придобито имущество - две заседания; 2.  Временна 
комисия, създадена с Решение № 581 от 23.12.2021 г., относно изпълнение на 
разпоредбите на чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на 
обществения посредник - три заседания; 3. Временна комисия, създадена с 
Решение № 686 от 28.04.2022 г., относно изготвяне на предложения за съдебни 
заседатели за Окръжен съд Шумен - две заседания; 4. Жури за определяне 
носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и култура“ за 2021 г. - едно 
заседание; 5. Експертна комисия за присъждане на „Наградата на Шумен в 
системата на образованието и науката“ за 2021 г. - едно заседание.  

През отчетният период общинските съветници са задали 6                             
питания към кмета в писмен вид, като част от дневния ред на съответната сесия. 
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На всички питания кметът е отговорил в срока, определен в Правилника на 
Общинския съвет. Имаше и устни питания, направени по време на заседанията 
на ОбС. Отговорите по тях бяха дадени веднага или изготвени в срок до 
следващата сесия и предоставени на общинските съветници. 

За първото шестмесечие на 2022 г. Общинският съвет е взел 159 решения, 
които могат да се класифицират по следния начин: 

 
 ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ: 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и 
условията за ползване на спортни обекти и съоръжения - общинска собственост; 

 Изменение и допълнение на Наредба за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на 
Община Шумен - 2 решения; 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 2 решения. 

 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 
 Предоставяне на помещение за изграждане на Център за работа в 

общността по проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 
от община Шумен“ по Договор № BG05M9OP001-2.056-0011-C01, реализиран 
по ОПРЧР и ОПНОИР;  

 Даване на съгласие за извършване на продажба на електрически 
присъединителни съоръжения, изградени от Община Шумен по проект 
„Изграждане на социални жилища в град Шумен“; 

 Осигуряване на допълнителни средства от общинския бюджет за 
съфинансиране с цел приключване на проект „Изграждане на социални жилища 
в град Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; 

 Оправомощаване на кметовете и кметските наместници на кметства от 
Община Шумен да възлагат и отчитат работата на работниците назначени по 
проект „Заетост за теб“; 

 Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на 
заповед по Договор № PA14-P1-1.2-PD-1/3.05.2022. по проект „Създаване и 
представяне на дигитално културно наследство на Община Шумен“ по 
Програма”РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, 
финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо 
пространство 2014-2021 г.,  Резултат 1 „Подобрено управление на културното 
наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното 
наследство“. 

 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО: 
 Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска 

собственост за 2022 година;  
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 Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление за 2021 г.; 

 Продажба на поземлени имоти - 14 решения; 
 Продажба на общински жилища - 4 решения; 
 Продажба чрез търг - 2 решения; 
 Учредяване право на строеж или пристрояване - 4 решения; 
 Отдаване под наем чрез търг - 1 решение; 
 Отдаване под наем без търг или конкурс - 1 решение; 
 Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за 

стопанската 2022/2023 г.; 
 Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл. 

19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2022/2023 г.; 
 Предоставяне ЛЕД - Дисплей пред Спортна зала „Младост“ за 

управление на ОП „Общински медиен център“; 
 Удължаване на договорите за наем, сключени за срок до 5 години с цел 

преодоляване на икономическите последици от извънредната епидемична 
обстановка във връзка с пандемията от COVID-19; 

 Даване на съгласие за продължаване на срока за подаване на заявления 
за удължаване на договорите за наем съгласно решение № 617 от 27.01.2022 г.; 

 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на 
Медицински университет „Проф. Параскев Иванов Стоянов“ - Варна върху втори 
етаж на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 83510.661.322.8.9 по 
кадастралната карта на гр. Шумен, с местонахождение гр. Шумен, ул. „Васил 
Априлов“ № 63; 

 Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на 51 
бр. апартаменти, изградени по проект „Изграждане на социални жилища в град 
Шумен“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020; 

 Отдаване под наем на помещения в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД; 
 Искане от началника на Общинска служба по земеделие - гр. Шумен за 

обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.  /Харалан Михайлов/; 
 Искане от началника на Общинска служба по земеделие - гр. Шумен за 

обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд.  /Димитър Добрев/; 
 Предоставяне под наем на Комисията за защита на потребителите на 

помещения от общински недвижим имот за срок от 5 години на основание чл. 
14, ал. 6 от ЗОС; 

 Искане от началника на Общинска служба по земеделие - гр. Шумен, за 
обезщетяване със земи от общинския поземлен фонд; 

 НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 685 по 
протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 46053.501.164 по кадастралната карта на с. Мадара, община 
Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“; 
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 НОВО ОБСЪЖДАНЕ от Общински съвет Шумен на решение № 684 по 
протокол № 34 от 28.04.2022 г. относно „Продажба чрез търг на поземлен имот с 
идентификатор 46053.501.163 по кадастралната карта на с. Мадара, община 
Шумен, на основание чл. 35 от ЗОС“; 

 Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със собствениците 
на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния парк на гр. 
Шумен - II-ри етап; 

 Одобряване на предварително съгласие, постигнато със собствениците 
на поземлен имот с идентификатор 83510.107.32 по КК на гр. Шумен, кв. Макак, 
определен за Гробищен парк на с. Коньовец, община Шумен, за замяна с 
общински имоти. 

 
ЕДНОЛИЧНИ ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ: 

 Предоставяне на активи - публична общинска собственост (ПОС), 
съгласно чл. 19 от Закона за водите - 1 решение; 

 Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностично-
консултативен център I - Шумен“ ЕООД; 

 Допълнение на Решение № 266 от 30.11.2020 г. на Общински съвет - 
Шумен относно даване на съгласие на „КОЦ-Шумен“ ЕООД да сключи договор 
за инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв. и представяне на обезпечения 
пред банката кредитор, за закупуване на линеен ускорител; 

 Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   „Водоснабдяване и 
канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 04.07.2022 г.; 

 Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и 
канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 06.07.2022 г.; 

 Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание 
на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, 
обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 10.05.2022 г.; 

 Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 
„Индустриален парк Шумен“ АД, на 20.06.2022 г.; 

 Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на 
„Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен  на 
10.06.2022 г.; 

 Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински 
търговски дружества за 2021 г. 

 
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: 
 Удължаване до 31.03.2022 г. на действието на разпоредбите на бюджета 

на община Шумен за 2021 г.; 
 Приемане на бюджета на община Шумен за 2022 г.; 
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 Заявление с вх. № 61-01-097/30.03.2022 г., касателно искане за 
отсрочване/разсрочване на задължения по Закона за местните данъци и такси 
/ЗМДТ/; 

 Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2023 г.-2025 г. в частта за 
местни дейности на Община Шумен. 

 
КУЛТУРА: 
 Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен за изкуство и 

култура“ за 2021 г.; 
 Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка“ Петър 

Минчев; 
 Удостояване със златна значка на Стефан Живков, кмет на село Царев 

брод; 
 Удостояването на г-жа Веска Ламбова с почетното звание „Носител на 

златна значка на град Шумен“; 
 Проект за изменение и допълнение на Правилник за устройството и 

дейността на Общински фонд „Култура“; 
 Попълване състава на Управителния съвет на Общински фонд 

„Култура“; 
 Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд 

„Култура“ за 2021 г.; Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането 
и управлението на средствата за 2021 г.; 

 Приемане на Общински план за младежта за 2022 г.; 
 Проект за изменение и допълнение на Статут за присъждане на 

„Наградата на Шумен за изкуство и култура“; 
 Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община 

Шумен за 2022 година; 
 Приемане на отчет за изпълнение на програмата за развитие на туризма 

в община Шумен за 2021 г. и годишна програма за развитие на туризма в 
община Шумен за 2022 г. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за 

лечение през 2021 г.;  
 Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за 

организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни 
начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани 
репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2021 г.; 

 Определяне на представител на община Шумен за участие в комисията 
за изработване на областна здравна карта; 

 Определяне представител на община Шумен за участие в комисията за 
изработване на областна аптечна карта; 
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 Приемане  на Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. и Отчет 
за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2021 г.; 

 Даване на мнение за опрощаване на задължение от Администрация на 
Президента на Република България - 2 решения. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ: 
 Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен в системата на 

образованието и науката“ за 2021 г.; 
 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците на територията на община Шумен за 2022 г.; 
 Приемане на изменение и допълнение на Статут за присъждане на 

„Наградата на Шумен“ в системата на образованието и науката;  
 Приемане на отчет за изпълнението на Програма на мерките за закрила 

на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и 
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община 
Шумен през 2021 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на 
творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2022 г.; 

 Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2021 г. 
 
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО, 

ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО: 
 Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на 

отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на 
установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на 
територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2021 г.; 

 Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската 
собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал. 
1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество - 4 решения; 

 Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка 
с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 1 решение; 

 Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно 
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ - 25 решения; 

 Одобряване на подробни устройствени планове съгласно чл. 129, ал. 1 от 
ЗУТ - 11 решения; 

 Прилагане разпоредбите на чл. 135, ал. 3 от ЗУТ във връзка с чл. 124а, 
ал. 1 от ЗУТ за отказ да се разреши изработването на проект за ПУП - 3 решения; 

 Прилагане разпоредбите на чл. 39, ал. 3 от ЗУТ и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ 
във връзка с чл. 305, ал. 2, т. 2 от ЗПУО за разрешаване изработване на проект за 
изменение на ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ  И 
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ЗАСТРОЯВАНЕ по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ за УПИ VІІІ-„Училище и детска 
градина“ в кв. 25 по плана на с. Черенча, общ. Шумен и даване съгласие за 
промяна предназначението на част от  УПИ VІІІ-„Училище и детска градина“ в 
кв. 25 по плана на с. Черенча; 

 Допълване на Решение № 661 от 31.03.2022 г. на Общински съвет - 
Шумен за прилагане разпоредбите на чл. 124, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 134, 
ал. 1 от ЗУТ за разрешаване изменение на Общия устройствен план на гр. 
Шумен; 

 Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

 Поправка на Решение № 594 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

 Поправка на Решение № 587 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

 Поправка на Решение № 588 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

 Поправка на Решение № 590 по протокол № 30 от 23.12.2021 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

 Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част 
от имот с идентификатор 83510.10.510 по КККР на гр. Шумен с НТП „Друг вид 
земеделска земя“ в път с трайна настилка, което да се извърши от и за сметка на 
заявителя Неделчо Неделчев; 

 Прилагане разпоредбите на чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 
29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ, чл. 25, ал. 1 и чл. 25, ал. 3, т. 1 от 
ЗСПЗЗ за даване предварително съгласие за изработване на ПОДРОБЕН 
УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН по чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ за 
участъка извън урбанизираната територия за съоръжения на техническата 
инфраструктура: „Присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към 
преносната електрическа мрежа“; 

 Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2022 г. и 
осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от 
общински горски територии, собственост на Община Шумен за отоплителен 
сезон 2022/2023 г.; 

 Осигуряване на количества дърва за огрев от Общински горски 
територии (ОГТ) и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските 
структури за отоплителен сезон 2022/2023 г. 

 
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: 
 Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната 

асоциация на председателите на общински съвети в Република България 
/НАПОС - РБ/, за 2022 г.; 

 Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Сдружение 
„Национална асоциация на доброволците в Република България“; 
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 Избор на обществен посредник на територията на община Шумен; 
 Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на 

комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения 
посредник на територията на община Шумен; 

 Възможностите за изграждане на предприятие за сепариране на битов 
отпадък; 

 Избиране на комисия за изготвяне на предложения за съдебни  
заседатели за Окръжен съд Шумен; 

 Откриване на процедура и утвърждаване на правила за избор на съдебни 
заседатели за Шуменски окръжен съд мандат 2023-2026 година; 

 Удължаване на срока за подаване на документи за съдебни заседатели; 
 Избор на общински съветник за участие в комисия за разглеждане на 

постъпилите кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на 
децата към председателя на Държавна агенция за закрила на детето; 

 Приемане на декларация относно членството на Република Северна 
Македония в Европейския съюз; 

 Даване на съгласие за проучване за поставяне на фотоволтаична 
централа върху покривите на сгради - публична общинска собственост. 

 
За информация бяха разгледани: отчет изпълнението на решенията на 

Общинския съвет за 2021 година; отчет за дейността на Общински съвет Шумен 
и неговите комисии за периода 01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.; доклад за 
резултатите от Последващата оценка на изпълнението на Общинския план за 
развитие 2014 - 2020 г.; годишен отчет за 2021 г. за изпълнението на Програмата 
за управление на Община Шумен 2019-2023 г.; информация във връзка с Доклад 
на Контролния съвет по управлението на средства на младежки проекти 
съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти за 2021 г.; 
информация относно възможностите за изграждане на предприятие за 
сепариране на битов отпадък съгласно решение № 672 от 28.04.2022 г. на 
Общински съвет - Шумен. 

 
ПК по ККИНТИПВМП на заседание, проведено през м. май изслуша г-жа 

Росица Добрева - директор на РБ „Ст. Чилингиров“, която представи 
инициативите по случай 100-годишиния юбилей на библиотеката.  ПК по МДС 
проведе изнесено заседание в базата на УСШ - Шумен, където коментираха 
докладна записка от г-н Иван Иванов - председател на СКВТ „Шумен-2010“. ПК 
по ПОН проведе изнесено заседание в сградата на ВУ гр. Варна, филиал Шумен, 
на което проф. Соня Тончева представи презентация на визията, целите и 
постигнатите резултати от екипа на филиала на Медицинския университет.  

 
За отчетният период има върнати от Областния управител две решения за 

ново разглеждане от Общинския съвет.  
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Предварително изготвения отчет за дейността на Общинския съвет за 
първото шестмесечие на 2022 г. беше изпратен на всички председатели на 
постоянни комисии за мнение, евентуални изменения или допълнения. До 
15.07.2022 г. такива не постъпиха, като само г-жа Живка Тонева - председател на 
постоянната комисия по „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, 
интеграционна политика, вероизповедания и медийна политика” изпрати по 
електронната поща одобрението си за изготвения отчет. 

 
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за 

сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска 
администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен. 
 
 
 
 
 
Ася Аспарухова 
Председател на  
Общински съвет Шумен 


