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Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен за периода  
01.07.2022 г. - 31.12.2022 г. 

 
 
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, Председателят на Общинския съвет /ОбС/ изготвя и внася за 
разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите 
комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на 
населението на общината по реда, определен в Правилника за организацията и 
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
администрацията на община Шумен. На това основание е изготвен  отчет за 
дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2022 г. 
до 31.12.2022 г. Отчетът ще се разгледа на заседанието на ОбС, което ще се 
проведе през м. януари 2023 г.  

През второто шестмесечие на 2022 г. Общинският съвет е провел общо 
шест заседания, от които едното е извънредно - на 01.12.2022 г., за приемане на 
Решение относно „Текущи промени  по прихода и разхода на бюджета на 
община Шумен за 2022 г. към 01.11.2022 г.“.   

Поканите за сесиите съдържат деня, часа, мястото и начина на 
провеждането им, както и проект за дневен ред. Материалите за заседанията на 
постоянните комисии и на ОбС се изпращат на общинските съветници на 
електронен или хартиен носител. Изпращат се и на общинска администрация, 
медии и кметове на населени места най-малко 7 дни преди датата на сесията. 
Докладните записки се качват и на интернет страницата на Общинския съвет.   

Заседанията на ОбС се предават  пряко по „Телевизия Шумен”, записват 
се и на видеофайлове. Това осигурява прозрачност в работа на общинските 
съветници, дава възможност на гражданите да бъдат информирани за тяхната 
работа. 
 Съгласно чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията 
на община Шумен, актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок 
от приемането им чрез интернет страница на Общинския съвет, поставят се и на 
информационното табло на общината. В същият срок се изпращат на кмета на 
общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна 
прокуратура се изпращат и протоколите от заседанията на ОбС.  

Приетите наредби, изменения на наредби, правилници, статути се 
публикуват също на сайта на Общинския съвет. 
   
 ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
 На своите заседания постоянните комисии към ОбС разглеждат и 
обсъждат компетентно и задълбочено всички постъпили докладни записки, 
които са както за сесия, така и внесени от граждани и различни организации. 
Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях присъстват и 
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представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на 
търговски дружества с общинско участие, директори на общински 
предприятия, граждани, медии.  
 

През второто шестмесечие на 2022 г. са проведени заседания по комисии 
както следва: 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 
БРОЙ 

ЗАСЕДАНИЯ 
 

1. Бюджет и финанси   /БФ/ 6 
2. Икономическа политика, общинска собственост и  

контрол по сделките с общинско имущество   
/ИПОСКСОИ/ 

 
   5 

3. Териториално развитие и селищно устройство   /ТРСУ/ 5 
4. Екология, селско стопанство и води   /ЕССВ/ 6 
5. Правна и опазване на обществения ред   /ПООР/ 6 
6. Просвета, образование и наука    /ПОН/ 4 
7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм,  

интеграционна политика,  вероизповедания и медийна 
политика   /ККИНТИПВМП/ 

 
6 

8. Здравеопазване и социална политика    /ЗСП/ 4 
9. Младежки дейности и спорт   /МДС/ 7 
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и 

взаимодействие с НПО     /ЕПМСВНПО/ 
 
5 

 
От посочените в таблицата заседания има проведено едно съвместно 

заседание: на комисиите по БФ и МДС. ПК по „Култура, културно-историческо 
наследство, туризъм, интеграционна политика,  вероизповедания и медийна 
политика“ проведе едно изнесено заседание в сградата на ДКТ „Васил Друмев“, 
на което се запозна с концепцията и нововъведенията от новото ръководство на 
театъра, а на заседанието си проведено през м. юли членовете на комисията 
изслушаха новоизбрания директор на ДКТ.  

ПК по „Култура, културно-историческо наследство, туризъм, 
интеграционна политика,  вероизповедания и медийна политика“ на свое 
заседание през месец септември разгледа и подкрепи инвестиционното 
намерение за изграждане на паметник на мага Астор. На редовното си 
заседание през месец ноември комисията подкрепи инициативата на 
регионалната организация на евреите „Шалом“ в Шумен да се постави  паметен 
знак символизиращ благодарността на организацията на евреите към 
шуменските спасители.  

Няма непроведени заседания на постоянни комисии поради липса на 
кворум. В своята работа по време на заседанията на комисиите общинските 
съветници вземат решения по предоставените им проекти за решения в 
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докладните записки, отнасящи се до сесиите на Общинския съвет, а също и по 
постъпилите докладни записки, молби, жалби и искания от граждани.  

През посочения период има проведени пет заседания на временната 
комисия за избор на омбудсман и пет заседания на временната комисията за 
изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд Шумен за 
мандат 2020-2023 г. 

За сесиите през второто шестмесечие на 2022 г. общинските съветници са 
задали към кмета 4 писмени питания, включени в дневния ред на съответната 
сесия. Бяха задавани и устни питания по време на заседанията на ОбС, които 
бяха включени след писмените питания. Отговорите на питанията се изготвят и 
се предоставят на общинските съветници в срока, определен в правилника на 
Общинския съвет. 
 През второто шестмесечие на 2022 г. са приети от Общинския съвет общо 
135 решения по направления както следва: 
 
 НАРЕДБИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ, ПРОГРАМИ, 
ПРАВИЛНИЦИ, СТАТУТИ: 

  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда 
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с 
Решение № 757 по протокол № 38 от 28.07.2022 г.; 

  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за реда и условията за 
финансово подпомагане на спортни клубове в Община Шумен., приета с 
Решение № 840 по протокол № 41 от 24.11.2022 г.; 

  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 
територията на Община Шумен, приета с Решение № 841 по протокол № 41 от 
24.11.2022 г.; 

  Актуализиране на списъка на обектите, включени в ОБЩИНСКАТА 
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 
ПЕРИОДА 2018-2023 ГОДИНА; 

 Правила на Общински съвет - Шумен за условията и реда за 
предоставяне на достъп до обществена информация / за предоставяне на 
информация за повторно използване. 

 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 
  Създаване на партньорство между МИГ „Велики Преслав“ и част от 

селата на територията на Община Шумен; 
 Кандидатстване на Община Шумен по отворена Четвърта процедура 

на Европейския градски фонд / ЕФГ/ по набиране на проектни предложения за 
разработване на инвестиционни концепции за устойчива енергия; 

 Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на 
заповед по Договор № BGENERGY-2.002-0005-C01 по проект „Подобряване на 
енергийната ефективност на общински сгради - 9-то Основно училище 
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„Панайот Волов“ гр. Шумен и Основно училище „Панайот Волов“, с. Мадара“, 
по Програма  „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна 
сигурност“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г., процедура „Енергийна ефективност в 
сгради“; 

 Подписване на Споразумението на кметовете от Европа; 
 Кандидатстване на Община Шумен с проектно предложение по 

процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Програма за храни и основно материално подпомагане 2021–2027 г. (ПХОМП), 
съфинансирана от Европейския социален фонд плюс, Процедура  
BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“;  

 Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ 
финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027; 

 Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 
„Център за ранно детско развитие в Община Шумен“; 

 Кандидатстване   по   Програма „Развитие на човешките ресурси 2021-
2027“ с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
ПРОЦЕДУРА: BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА; 

 Избор на представител в проекта „Изграждаме Европа с 
представители на местното самоуправление“. 
 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО: 

 За продажба на общински жилища са взети 4 решения; 
 За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 7 решения; 
 Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими имоти - 

общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС; 
 Провеждане на процедура за отдаване под наем на имот-публична 

общинска собственост - „Бюфет-павилион“, в сградата на СУ „Сава 
Доброплодни” гр. Шумен; 

 Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост 
за здравни дейности в. с. Дибич; 

 Отдаване под наем на част от северното крило на приземния етаж от 
сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД; 

 Отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващ 
обект „БЮФЕТ - ПАВИЛИОН“ с обща площ 6,5 кв. м. в сграда на ОУ „Свети 
свети Кирил и Методий“ 

 Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот – 
частна общинска собственост на Сметна палата на РБ на основание чл. 14, ал. 1 
от ЗОС; 

 Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска 
собственост, АОС № 0262/14.07.1998 г. – 27 кв. м. от УЧИЛИЩЕН 
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ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН (малък), находящ се в едноетажната сграда на III ОУ 
„Димитър Благоев“ в гр. Шумен, ул. „Харалан Ангелов“ № 17а; 

 Изменение на решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на 
заседание на Общински съвет - Шумен, в частта на Приложение № 1 Имоти 
предоставени за управление на ОП „Общински жилища и имоти“; 

 Актуализиране на списъка на обектите, включени в ОБЩИНСКАТА 
ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 
ПЕРИОДА 2018-2023 ГОДИНА; 

 Промяна на управлението на имоти – частна общинска собственост с 
идентификатори 83510.671.114.1.31 и 83510.671.114.1.34; 

 Определяне на имотите - общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане; 

 Освобождаване от заплащане на наем на наемателя на обект за 
търговска дейност във фоайето на Общински младежки дом – гр. Шумен.; 

 Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 
46053.18.158 по кадастралната карта на с. Мадара, община Шумен, на 
основание чл. 36, ал. 1 от ЗОС; 

 Учредяване на право на ползване върху имот - публична общинска 
собственост за устройване на постоянен пчелин в землището на с. Черенча, 
Община Шумен; 

 Предоставяне на имотите - полски пътища, включени в заповеди на 
директора на ОД „Земеделие“ - Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ; 

 Предоставяне безвъзмездно за управление на община Шумен на 
Историко-археологически резерват „Мадара“; 

 Увеличаване на числеността на работниците към ОП Чистота за 
периода 01.11.2022 г. – 31.01.2023 г.; 

 Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление 
Тренировъчна зала и тренировъчно игрище с местонахождение Спортен 
комплекс „Панайот Волов“ в гр. Шумен; 

 Отдаване под наем на част от недвижим имот - публична общинска 
собственост, Физкултурен салон, находящ се в сградата на ДГ „Космонавт“ гр. 
Шумен; 

 Отдаване под наем на публична общинска собственост, представляващ 
автомат за закуски, сладкарски, захарни изделия и безалкохолни напитки с 
обща площ 1,0 кв.м. в сграда на ОУ „Свети свети Кирил и Методий“ с. Царев 
брод; 

 Предоставяне за безвъзмездно управление на част от 
административната сграда на община Шумен - имот публична общинска 
собственост, за нуждите на ОД „Земеделие“ на основание чл. 12, ал. 3 от ЗОС и 
чл. 11, ал. 2 от НРПУРОИ за срок от една година; 

 Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на 
обзавеждане и оборудване, доставени по проект „Изграждане на социални 
жилища в град Шумен“; 
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 Предоставяне на търговски обект за управление на ППМГ „Нанчо 
Попович“ - гр. Шумен; 

 Предоставяне под наем на обект - публична общинска собственост, 
разположен на терена на Детска ясла № 13, ул. „Кирил и Методий“ № 53 в гр. 
Шумен; 

 Предоставяне под наем без търг или конкурс на СКБ „Мадарски 
конник“ на част от имот, представляващ самостоятелен обект в сграда на ул. 
„Преслав“ № 6 в гр. Шумен; 

 Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на 
част от сграда за спортни дейности заедно с прилежащи спортни площадки за 
срок от 10 години, разположени на терена на СУ „Сава Доброплодни“; 

 Предоставяне на ОП „Общински жилища и имоти“ за управление на 
обществена тоалетна, разположена на пешеходната алея между пл. „България“ 
и пл. „Кристал“ в гр. Шумен; 

 Учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок до 10 години на 
Сдружение „Златен век“ върху общински имот с идентификатор 83510.660.601 
по кадастралната карта на гр. Шумен на основание чл. 39 от ЗОС. 
 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
 Разкриване на допълнителни щатни бройки към ОП „Чистота“; 
 Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   

„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 02.08.2022 г.; 
 Одобряване на Годишен отчет относно изпълнението на Договор за 

концесия за строителство с предмет „Проектиране и изграждане на всички 
улици на територията на селищно образувание „Индустриален парк Шумен” 
съобразно одобрения ПУП на урбанизираната територия и тяхното 
управление и поддържането им след въвеждането им в експлоатация на риск 
на концесионера, както и възстановяването на обектите в случай на 
непреодолима сила“; 

 Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото 
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената 
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД, на 
10.11.2022 г.; 

 Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – 
Шумен“ АД; 

 Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   
„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 15.11.2022 г.; 

 Провеждане на Общо събрание на съдружниците на   
„Водоснабдяване и канализация-Шумен“ ООД - гр. Шумен, на 16.12.2022 г.; 

 Избор на нов член на Съвета на директорите на „Индустриален парк – 
Шумен“ АД.  
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БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: 
 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община 

Шумен към 31.12.2021 г.; 
 Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., 

към 01.07.2022 г.; 
 Разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи; 
 Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., 

към 01.09.2022 г.; 
 Текущи промени  по разхода на бюджета на община Шумен за 2022 г. ; 
 Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза за периода 2023 г.-

2025 г. в частта за местни  дейности на Oбщина Шумен. 
 Текущи промени  по прихода и разхода на бюджета на община Шумен 

за 2022 г. към 01.11.2022 г.; 
 Определяне на наемната цена за социалните жилища; 
 Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен 

финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2022 г. 
 Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2022 г., 

към 01.12.2022 г. 
 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 
 Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот - 

общинска собственост за здравни дейности в с. Дибич на основание чл. 14, ал. 6 
от ЗОС; 

 Отдаване под наем на помещение в сградата на „ДКЦ I Шумен“ ЕООД; 
 Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен 

финансов отчет на „Комплексен онкологичен център- Шумен“ ЕООД за 2022 г.; 
 Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински 

колектив на община Шумен“ за 2022 г.; 
 Създаване на социална услуга „Дневен център за лица с увреждания и 

техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“ в град 
Шумен; 

 Определяне на наемната цена за социалните жилища; 
 Промяна на местоположението на „Дневен център за пълнолетни лица 

с увреждания“, гр. Шумен. 
 
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ: 
 Утвърждаване на Контролен съвет на Общински фонд „Култура“;  
 Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива 

за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в 
училищата на община Шумен за учебната 2022/2023 година; 

 Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно 
развитие на децата и учениците от община Шумен; 
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 Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд 
„Култура“; 

 Удостояване на Духовно училище „Нювваб“ гр. Шумен с Почетния 
знак на Община гр. Шумен по случай 100 години от създаването му. 
 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И 
ЕКОЛОГИЯ: 

 Поправка на Решение № 442 по протокол № 24 от 24.06.2021 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

 Бяха взети 32  решения за ПУП, съобразно разпоредбите на чл. 124а, 
ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 5, чл. 124, ал. 1, чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1 от ЗУТ; 

 Прилагане разпоредбите на чл. 127, ал. 6 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - 3 
решения; 

 Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост - 4 решения; 

 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“. 

 
ДРУГИ РЕШЕНИЯ: 
 Избор  на съдебни заседатели за Окръжен съд Шумен, мандат 2023-

2026 г.; 
 Одобряване на предварителното съгласие, постигнато със 

собствениците на поземлени имоти, засегнати от разширението на Гробищния 
парк на гр. Шумен - II-ри етап - 2 решения; 

 Изменение на решение № 157 по протокол № 7 от 28.04.2016 г. на 
заседание на Общински съвет - Шумен, в частта на Приложение № 1 Имоти 
предоставени за управление на ОП „Общински жилища и имоти“; 

 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; 

 Избор на обществен посредник на територията на община Шумен; 
 На основание чл. 15 ал. 2 от ЗДОИ се изготвя годишен отчет за достъп 

до обществена информация и за повторно използване на информация от 
общественият сектор, а именно:  
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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т  З А  2022 год. 
на осн. чл. 15, ал.2 от ЗДОИ 
КАТЕГОРИЯ БРОЙ 

1.Постъпили заявления по ЗДОИ: 1 
Официална информация 0 
Служебна информация 1 
2.Постъпили заявления по начин на поискване: 1 
Писмени заявления 0 
Устни заявления 0 
e-mail 1 
Платформа за ДОИ 0 
3.Издаване на решение за предоставяне: 1 
Веднага 0 
В 14 дневен срок 0 
В законоустановения срок след удължаването му 1 
След срока 0 
4. Решения: 1 
Изцяло предоставен достъп 1 
Частично предоставен достъп 0 
Препращане по компетентност или местонахождение на 
информацията 

0 

Липса на исканата обществена информация 0 
4. Постановени откази за достъп: 0 
Информацията е служебна тайна 0 
Достъпът засяга интересите на трето лице 0 
На друго основание 0 
5.Постъпили заявления с оглед субекта:  1 
Граждани 0 
Журналисти 0 
Фирми 0 
Неправителствени организации 1 
6.По тематика: 1 
Упражняване на права или законни интереси 0 
Изразходване на публични средства 0 
Контролна дейност на администрацията 0 
Други 1 
7.Оставени заявления без разглеждане 0 
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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т  З А   
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ 

СЕКТОР ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ ЗА 2022 Г. 
ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНОРМАЦИЯ 

 
КАТЕГОРИЯ БРОЙ 

1.Постъпили заявления за информация за повторно 
използване по ЗДОИ 

0 

 
За информация бяха разгледани: отчет за  дейността на Общински съвет 

Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.; отчет за 
изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на 
2022 година. 

 
За отчетния период няма върнато решение от областния управител. 

 Предварително изготвения отчет на Общинския съвет за второто 
шестмесечие на 2022 г. беше изпратен на всички председатели на постоянни 
комисии за евентуални изменения или допълнения.  

До 12.01.2023 г. предложения за изменение и допълнение към 
изготвеният отчет направи г-жа Живка Тонева - председател на ПК по 
„Култура, културно-историческо наследство, туризъм, интеграционна 
политика,  вероизповедания и медийна политика“. Направените предложения 
бяха отразени в отчета. 
 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 община 
Шумен. 
 
 
 
 
Ася Аспарухова 
Председател на  
Общински съвет Шумен 


