Приложение № 25
ПРОТОКОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2019 Г.
Днес 07.01.2019 г. в сградата на община Шумен, в зала № 363 от 14.30 часа на
основание чл. 84, ал.2 от Закона за публичните финанси, се проведе публично обсъждане
на проекта на бюджета на община Шумен за 2019 година.
На обсъждането присъстваха: кмета, зам.-кметове, председател на общински съвет,
представители на общинската администрация, народни представители, представители на
бюджетните звена, общественици – общо 42 /приложени листи за регистрация/.
Обсъждането откри г-жа Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси на
Община Шумен.
Г-жа Т. Костова: Добре дошли на публично обсъждане на проект за бюджет на
Община Шумен за 2019 г. За обсъждането ще се води протокол, който ще е неразделна
част от предложението за проект на бюджета в сесийна зала на 31.01.2019 г. Като автор на
поканата да дадем думата на г-н Христов.
Г-н Л. Христов: Здравейте от мен на всички с които не сме се видели, пожелавам
Ви една успешна 2019 г.! Виждам, че има голям интерес за този бюджет и присъствието на
народен представител. Уважаеми г-н народен представител, уважаеми г-н председател на
Общински съвет, уважаеми г-да общински съветници, уважаеми граждани добре дошли на
днешното разглеждане на проекта на бюджет. Днес е времето и деня, в който може да
направите предложения от Ваша страна за промени в точките в проектобюджета, но когато
правите предложения и искате нещо да се направи, предлагайте и откъде да бъде отрязано,
да не ставам като министър Дянков с пицата, но така е режем от едно място и слагаме на
друго. Така, че моля предложенията от Вас да са в тази насока. Благодаря! Давам думата
на г-жа Костова да Ви представи проектобюджета.
Г-жа Т. Костова: Уважаеми дами и господа, уважаеми представители на местната
общност с проекта за бюджет на Община Шумен за 2019 г., като отговорни финансови
мениджъри на общината сме подготвили и предлагаме на нашите общински
представители, оптимален баланс между желаното, необходимото и възможното с
наличните финансови ресурси. Желаното – всичко, което е заложено в мандатната
програма и все още не е изпълнено, предложенията и потребностите на гражданите, които
сме събрали по време на срещите, идеите на бизнеса и представителните организации.
Необходимото - всичко, което задължително трябва да обезпечим за 2019 г., а това е
ударно разплащане на европроектите за постигане на целите, дофинансиране на
подготовката на двата вида избори – европейски и местни. Новите ангажименти по
законите за личната помощ и хората с увреждания и дължимите обезщетения за изборните
лица в края на мандата. Възможното – това е при оптимизиране списъка с цели и
обезпечаване с наличните ни прогнозни приходи.
На първо място настоящата 2019 г. ще бъде поредната в Общината , с която ще се
разполага с по-благоприятна рамка за общинския бюджет, общо тази рамка е 75 000 000
лв., като тук не присъства все още преходния остатък, който ще бъде ясен след като бъде

направен отчета за 2018 г. Увеличението на субсидиите от държавата за Община Шумен е
7 000 000 лв., като 5 000 000 са за образование, представляваща ръст 20 % ръст, които
дава държавата и 2 000 000 лв., които дава държавата има ръст от 11 % на средствата за
общинска администрация, с които ще се позволи да се компенсира ръста на минималната
работна заплата и надяваме да се осигури макар и минимална възможност за по-добро
диференциране между различните категории служители.
На второ място съществена промяна има в приходния закон ЗМДТ. Промените през
2019 г. в данъка върху превозните средства, съобразно променената формула за
изчисляване на данъка, която освен имуществена компонента, включва и екологична
компонента. Неприемането на каквото и да е решение по новите коефициенти ще доведе
до спад на приходите, което води до по-ниско качество и обхват на общинските услуги.
Общинска администрация след задълбочена експертна оценка предлага един балансиран
вариант на ставките на данъка върху превозните средствата. Предложението на общинска
администрация в Общински съвет ще бъде внесено и обсъждано на самата сесия на
31.01.2019 г., е един балансиран вариант със запазване на досегашните ставки на 4
категории автомобили, а в 2 нови категории с минимален ръст между лимитите по
заложените ставки за да бъде спазена стъпката помежду им. Този ръст се компенсира от
очакваното намаление от по - ниски я екологичен компонент, компенсира се и от
намаление на ставките за по - висок коефициент за екологична категория и от отпадналото
облекчение за катализатор. При този вариант поради невъзможност за детайлно изследване
по партиди, главната цел на предложението от 10 560 000 лв. е запазване на достигнатите
нива на приходи от 2018 година.
На трето място разходните политики и приоритети представени в проекта за
бюджет по ръст на нарастване на средствата по функции спрямо предходната година са в
Образованието – 19 % ; социална политика – 56, строителство и благоустройство – 3 %.
В бюджетната 2019 година са предвидени за текущи ремонти и поддържане на уличната
мрежа 1 100 000 лева, а капиталовите разходи за строителство и благоустройство от 4 440
000 лева през 2018 година се предвижда да се разходват 6 445 000 лв. /с 2 200 000 повече /.
Отново са заделени средства в план сметката
на ОП „Строителство и
благоустройство“ за текущи ремонти в размер на 612 000 лв. за текущи ремонти на
кметства, детски градини, детски ясли, спортни имоти, на имоти в устойчивост при обекти
финансирани от европроекти .
Оптимизацията при планиране на разходите е свързана с целите и приоритетите и
новите разходни отговорности. Например в разходи за издръжка с новите изисквания на
чл. 89 от ЗЗДБРБ за 2019 г. задължително поддържане от общините на постоянен интернет
и комуникационна свързаност за нуждите на електронното управление. Ангажимент е на
общините да предоставят електронни услуги на други административни структури /
съгласно АПК И РМС 704/10.2018 година/ предвижда се засилено инвестиране в
електронни системи и платформи, софтуер - поддържка и постоянно надграждане;
обновяване и разширяване на комуникационните средства. Всички тези разходи ще бъдат
направени с цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса.
Размерът на дълга към финансови предприятия на 31.12.2018 г. по инвестиционни
кредити е 9 942 000 лв., в това число облигационен кредит от 2011 г. – 5 250 000 лв. към
Фонд ФЛАГ от месец октомври 2015 г. – 2 192 000 лв. към Фонд ФЛАГ от 2018 г. – 2 500
000 лв. От наличните от месец ноември 2015 г. задължения в размер на 35 млн. лв. /към

финансови предприятия в размер на 25 000 000 лв. и нефинансови предприятия – 10 000
000 лв./, бяха разплатени до 31.12.2018 г. близо 26 000 000 лв. остават през 2019 г. – 2 200
000 лв.
Бюджетната политика на Община Шумен и през 2019 г. е насочена към ефективно,
ефикасно и законосъобразно разходване на средства и висока събираемост на собствените
приходи. Бюджетът е балансиран и адекватно ще отговори на очакванията и
потребностите на шуменци.
С повече конкретност г-жа Петрова ще ви представи на мултимедия финансовите
параметри на бюджет 2019 г. и новостите в Закон за местните данъци и такси.
След това г-жа Десислава Петрова - директор на дирекция БФЧР изнесе пред
аудиторията презентацията на Проект за бюджет 2019 г.
Обща рамка на приходи – 74 786 984 лв.
- Приходи с държавен характер
44 645 692 лв.
- Приходи с местен характер
30 141 292 лв.
Структура на прихода:
Обща субсидия за делегираните от държавата дейности – 44 645 692 лв., при
38 118 364 лв. за 2018 г.;
Обща изравнителна субсидия – 2 992 900 лв., при 2 594 000 лв., за 2018 г.;
Целева субсидия за капиталови разходи 1 339 900, при 1 248 500 лв., за 2018 г;
Средства за зимно поддържане и снегопочистване – 260 500 лв., при 237 000 лв. за
2018 г.;
Данъчни приходи – 10 560 000, при 10 380 000 лв. за 2018 г.;
Неданъчни приходи – 19 345 514 лв., при 16 210 420 лв. за 2018 г.
Обща рамка на разхода – 74 786 984 лв.
- Разходи за делег. от държавата дейности
- Разходи за делег. от държавата д/сти, дофин.
с общински приходи
- Разходи за местни дейности

44 645 692 лв.
1 313 655 лв.
28 827 637 лв.

От разчетените приходи с местен характер се приспадат средства в размер на:

-

500 000 лв. за ползване на временен безлихвен заем между бюджетни и
Сметките за средства от Европейския съюз.;
500 000 лв. за съфинансиране на общински проекти, изпълнявани със средства
от Европейския съюз.;
1 500 122 лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане
по емитирани общински облигации.
000 лв. друго финансиране по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за определяне
размера и реда за отчисленията по чл. 60 от Закона за управление на отпадъците.
лв. планирани прогнозни средства за погашение на главнично плащане по поет
заем чрез фонд за органите на местно самоуправление „ФЛАГ” ЕАД.

Общи държавни служби – средствата по единен стандарт за финансиране на
общинската администрация са леко завишени в сравнение с 2018 г.- 11,08 %

Отбрана – В сравнение с 2018 г. средствата по стандарт в тази функция са
завишени с 14,04%.
Във функцията са осигурени и средства за:
-полиция, вътрешен ред и сигурност – местна комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за превенция
и консултативни кабинети към тях, обществени възпитатели; детски педагогически
стаи и районни полицейски инспектори;
-защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии –
денонощни оперативни дежурни; изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове
за управление; офиси за военен отчет и дейности по плана за защита при бедствия;
доброволни формирования.
Образование – общият ръст за средствата за образование са увеличени с
19,45%, като през 2019 г., основно за сумата е завишена, заради 20 % увеличение на
заплатите на работещите в сферата на образование.
Здравеопазване – единните разходни стандарти са увеличени с 10,96 %.
Завишение в стандартите спрямо миналата година е за осигуряване на поетапно
увеличение на МРЗ и осигурителните вноски от работодателя.
Социално осигуряване и грижи – В сравнение с 2018 г. средствата в тази
функция са увеличени със 13, 85 %.
Завишение в стандартите спрямо миналата година е за осигуряване на поетапно
увеличение на МРЗ и осигурителните вноски от работодателя.
Почивно дело, култура, религиозни дейности – увеличен с 13,85% стандарта,
спрямо 2018 г.
С проекта за бюджет за 2019 г. е предвидено дофинансиране на държавни
дейности с местни приходи в размер на 1 300 155 лв.
Разходите за местни дейности са предвидени в размер на 22 026 593 лв.

-

Финансиране на социални ангажименти
100 000 лв. за закупуване на апаратура на „МБАЛ-ШУМЕН“ АД;
лв. за закупуване на агрегат за „КОЦ – ШУМЕН“ ЕООД;
20 000 лв. за ин-витро процедури за ФОНД „Искам бебе“;
55 000 лв. за културни проекти и произведения Общински фонд „КУЛТУРА“
100 000 лв., в т.ч.: 60 000 лв. за финансиране на Драматично-кукления театър и
лв. за Симфониета.
100 000 лв. за „Шуменски пътнически автотранспорт“ ООД, за поевтиняване на
градския транспорт на пенсионери и многодетни майки.

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ 2019 ГОДИНА

Приоритети при разпределението на средствата са:
 обезпечаване на вече поети задължения;
 допълващо финансиране на обекти, разчетени от преходен остатък;
 неотложни нови разходи за 2019 г.
Финансовата рамка за капиталови разходи от местни приходи в проекта за
общински бюджет за 2018 г., в размер на 6 814 044 лв , е обезпечена от източници, както
следва:
1. От целева субсидия по чл.52 на ЗДБ на РБ за 2018 г.
- 1 339 900 лв.
2. От собствени бюджетни средства от други данъчни и
неданъчни приходи
- 783 784 лв.
3. От собствени приходи по § 40-00 “Постъпления от продажби
на общински нефинансови активи“
- 3 000 000 лв.
4. От приходи по план-сметката по чл.66 на ЗМДТ
- 946 000 лв.
5. От собствени приходи на общинските предприятия
- 731 360 лв.
6. От собствени приходи на РБ “Ст.Чилингиров“-Шумен
13 500 лв.

№
по
ред

Параг
раф

Наименование, местонахождение и функционално предназначение на обектите

1

2

Функция "Общинска администрация"

1
2
3
4
5
6
7

158 200

Компютри и хардуер
Сървъри - 2бр. и мрежова операционна система

15 000
23 000

52-03

Климатични системи

20 000

52-03

Копирна техника

12 000

53-01

ПП Гробищни паркове

53-01

ПП- Уеб ГИС и географски приложен сървър

53-01

Софтуер за архивиране на сървъри- 2бр.

1 200

Функция "Образование"
Газификация на Детска градина "Златна рибка" гр. Шумен

9

51-00

Газификация на Детска градина "Чучулига" кв.Дивдядово Шумен

10
11

52-06

Инвестиционен проект за Подпорна стена на ДГ"Щурче"-Шумен

53-01

ПП"Електронен прием на деца"за ДГ
Функция "Здравеопазване"

51-00

51-00
52-04

Газификация на Детски ясли

80 000
7 000
25 500

51-00

13
14

3

52-01
52-01

8

12

Общински
бюджет
2019 г.

12 000
1 500
12 000
100 000

№ 5 "Буратино" на ул."Македония" № 67 - Шумен

0

Функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"

360 000

Ремонт и реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежащо болни"Д-р Стефан
Смядовски", гр.Шумен-с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г.
Лекотоварни автомобили за Домашен социален патронаж-2 бр.

300 000
60 000

15

51-00

Функция "Жилищно строителство, БКС и ООС"

5 395 984

Обекти

5 025 008

Реконструкция на уличното осветление на гр. Шумен - ЕТАП

1 000 000

Ремонт на две кръстовища на ул."Марица"- с ул."Софийско шосе" и с ул."Васил Друмев" и
ремонт на ул."Перуника от кръстовището с ул."Марица" до ул."Гиньо Писков", гр.Шумен, с
Реш.736/26.04.2018 г. на ОбС
Ремонт на тротоарни настилки,озеленяване, саниране на декоративни цветарници и фонтан на
площадното пространство пред Съдебната палата в Шумен - ПМС 260/24.11.2017 г. целеви
трансфер по пар.31-18 от ДБ 2017

16

51-00

17

51-00

18

52-06

19

52-06

Автоматизирана поливна система за зелените площи на територията на Многофункционална
зала в УПИ V"Многоф. зала,ООД,Спорт и Трафопост", кв.655 Шумен
Улична канализация за отвеждане на отпадъчни води от площадката на Общинскя приют за
безстопанствени кучета, гр.Шумен

20
21

52-06
52-06

Рекултивация на съществуващо депо / закриване на старо градко сметище/ за неопасни
битови отпадъци в землището на кв.Дивдядово-Шумен/предсъдебно споразумение за
разсрочено плащане за четири години/946 000 лв. от план-сметка за ТБО /
Външно ел.захранаване на площадка за съхранение на опасни отпадъци-Шумен

22

52-06

Уличен водопровод за захранаване на площадка за съхранение на опасни отпадъци-Шумен

2 140 932

803 076
51 000

946 000
20 000
64 000

Инвестиционни проекти

175 000
140 000

23

51-00

Рехабилитация на пешеходна зона от пл."Кристал" до пл."Освобождение"-Шумен,
фаза"техн.проект "

24

52-06

Кръстовище на ул."Станционна" и ул."Цар Освободител"-Шумен фаза"техн.проект "

4 000

25

52-06

Кръстовище на ул."Университетска", ул."Ален мак" и ул."Цвята Кънчева"-Шумен
фаза"техн.проект "

4 000

26

52-06

Водоснабдителна инфраструктура на кв.234-1,234-2,234-3,234-4,234-5,234-6,234-7,234-8,234-9
м.Смесе, гр.Шумен-фаза"технически проект"

15 000

27

52-06

Улица от О.Т.9431 до О.Т.9984, УПИ I, кв.643в, с Ел и ВиК-гр.Шумен,фаза "идеен проект"

12 000

НМДА

135 976

28

53-09

ОУПО -Шумен , окончателен проект

98 976

29

53-09

ПУП за разширения на Гробищни паркове кв.Дивдядово, с.Панайот Волов, с. Струйно

10 000

30
31
32
33
34

53-09
53-09
53-09

ПУП за разширения на Гробищни паркове с.Белокопитово, с.Васил Друмев, с.Ивански,
с.Ил.Блъсково, с.Мадара
ПУП-ПР за улица от О.Т.9431 до О.Т.9984, УПИ I, кв.643в, гр.Шумен
ПУП-ПРЗ- кв.345,УПИ I"Спортен комплекс-Шумен план по чл.16 от ЗУТ

15 000
1 000
6 000

53-09

ПУП-ПРЗ за кв.450,451,453 гр.Шумен

54-00

Придобиване на земя

35
36
37

51-00
51-00

Функция "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Ремонт на покрив на СЗ"Плиска"/корпус 1/, гр.Шумен ОЖИ
Градски стадион "Панайот Волов"-Шумен фаза"идеен проект " ПИ 83510.665.32

52-03

Рекламно лед табло
Функция "Икономически дейности и услуги"
Оборудване за общинските предприятия

38
39
40

5 000
60 000

240 460
210 460
25 000
30 000
520 900

52-01

Компютърни конфигурации- 2 бр. СБ

2 500

52-03

Мултифункционално устройство с печат А3

1 200

52-03

Инверторен климатик

1 500

41 52-03
42 52-03
43 52-04
44 52-04
45 52-04
46 52-04
47 52-04
48 52-01
49 52-04
50 52-03
51 52-05

Валяк 3 т

70 000

Асфалторазпръсквач

60 000

52 52-05

Видеокамера с оборудване към нея - ОМЦ

Малък багер с хидрочук

100 000

Багер с челен товарач-втора употреба
Автовишка - втора употреба
Градински трактор с прикачен инвентар
Камион самосвал 5-7 т тристранен, двуосен

50 000
50 000
50 000
108 000

Компютърни конфигурации- 2 бр. ПОД

3 000

Микробус ПОД

7 000

Конвектомат СОД

5 700

Безжичен микрофон -ОМЦ

2 000
6

ОБЩО НЕОБХОДИМИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА ЗА КР ПРЕЗ 2019 Г-

РАЗХОДНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ

Образование - местният стандарт за издръжка на едно дете в детска градина през 2019 г. е
увеличен с 20 лв. за закупуване на необходими за обучението на децата дидактически
материали и пособия. През 2019 година се финализира проект „Образователна
инфраструктура“, чрез който се санираха 4 шуменски училища, в които се обучават 4048
деца.
Социална политика - през 2019 година е осигурено финансиране за реконструиране
сградата на Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“. Подписани са договори по проект
за изграждане на 2 центъра за грижа за възрастни хора с умствена изостаналост.
Продължава да се изпълнява програма в полза на местната общност за грижа за самотни и
болни лица чрез предоставяне на услугата „Личен асистент“ и „Домашен помощник“.
Продължава дейността на Центъра за ранно детско развитие.
Строителство и благоустройство - осигурен е ръст от 3 % на разходите, които
Община Шумен ще направи през 2019 г. за изграждане и ремонт на уличната и пътната
мрежа, осветление на града и селата и поддържане на зелените площи. Чрез план-сметката
на ОП „Строителство и благоустройство“ и през 2019 г. е осигурено финансиране за
текущи ремонти, както следва /д-т 898/: 200 000 лв. за детски градини, 120 000 лв. за
ремонти по кметства, 50 000 лв. за детски ясли, 50 000 за читалища и 112 400 лв. за др.
общински обекти.
През 2019 година ще стартират нови проекти, финансирани от Сметки за средства
от Европейския съюз, както следва:
- Изграждане на социални жилища – 2 100 000 лв.;
- Реконструкция на Общински младежки дом – 1 638 047 лв.
- Реконструкция на Летен театър – 1 369 183 лв.

10 000
801
044

След приключване на презентацията г-жа Десислава Петрова – директор на дирекция
БФЧР, призова присъстващите в залата да дадат предложения, направят изказвания по
бюджет 2019 г. и зададат своите въпроси.
Г-жа Б. Йовчева – общински съветник: Не ми стана ясно там, където коментирахте,
че ще продължи реконструирането на Дома за стари хора. Да разбирам ли че ремонта по
него няма да се финализира тази година?
Г-н Любомир Христов: Г-жо Йовчева досега там са налети 1 500 000 лв., а виждате
какво има. Надяваме се със средствата отпуснати от Министерски съвет да бъде
приключен Дома за стари хора тази година, като настанените там са над 100 човека, и още
70 човека чакат.
Г-жа Б. Йовчева - общински съветник: Ако може отново слайда с улиците, които
бяха показани…
Г-н Л. Христов: Бяха отпуснати 450 000 за пространството до КОЦ – Шумен, през
2018 г. Там ще бъде съборена пощата, която почти е отчуждена. Като имаме нов изготвен
проект ще бъдете поканени на обсъждане.
Г-жа Б. Йовчева – общински съветник: ул. „Асен Златаров“ има ли някакъв шанс за
ремонт, самата улица е цялата в дупки. Аз не живея там.
Г-н Любомир Христов: Тази улица стои на вниманието ни. Не е направена, понеже
не е проектирана, направили са улица навремето, минаваща през частни имоти. Тези
собственици сега имат претенции. Нали знаете в България временните неща са найпостоянни. Стои на вниманието ни освен тази улица, както и други в различните квартали
на града, например в кв. Боян Българанов, които нямат и осветление.
Г-жа Б. Йовчева – общински съветник: Друго на което искам да спра вниманието
Ви и не ми беше правило впечатление докато не ми се наложи да мина по централната
улица…. От кръговото до Автогарата до другото кръгово носех бутилка от минерална вода
и нямаше нито едно кошче за боклук. На Автогарата незнам дали сте забелязвали има
навързани едни черни чували по оградките. Няма кошчета за боклук.
Г-н Л. Христов: Не има! Предвидени са както кошчета, така и пейки. Да
действително ще трябва да завишим кошчетата. Сега се прави график за кошчета, защото
искам да ви кажа, че пред читалище „Т. Петков“ по проект има 60 кошчета през метър и аз
все си задавах въпроса защо? Чистенето на едно кошче струва 1,80 лв., когато плащахме на
фирма да ги почиства, но това е друг въпрос.
Г-жа Б. Йовчева – общински съветник: Но по централните улици трябва да има.
Г-н Л. Христов: Трябва да има график с разпределение и искам да знам точно къде
са разпределени. Има места, където няма нужда от такива и има кошче, например до
Томбул джамия, където не минава и един човек. Така, че съм разпоредил и се прави
график, който може да го представим на Общински съвет.
Г-жа Даниела Русева – общински съветник : Пред малките пазари на Воаяж изобщо
няма кошчета.
Г-н Л. Христов: Няма на пазарите да си хвърлят отпадъците в кошчетата! На
Кооперативния пазар успяхме да ги откажем да си изхвърлят отпадъците в кошчетата, а
това да се прави в контейнери тип бобър. Вкарали сме някакъв ред смятам.
Г-жа Б. Йовчева – общински съветник: Става въпрос за високата сграда до пощата
и понеже работя с млади хора, учащи, но от моите ученици няма такива, но напоследък

непрекъснато виждам селфита на деца отгоре. Имаше един юнак, който се катери, но вече
има и други деца. Аз ги разпитах, оказа се че няма проблем да се влезе и да се качиш
отгоре. Аз мисля, че трябва да се заложи някаква сума за обезопасяване на подстъпите към
това нещо.
Г-н Л. Христов: Да! Благодаря! Разбрах въпроса и отговарям за кой ли път. Тази
сграда не е общинска. Тя е собственост на пощите и Автомагистрали „Черно море“ и ние
сме изпратили писма. Не смятайте, че мен не ме притеснява. И мен ме притеснява, понеже
знам колко катакомби има там, защото аз лично съм ги обикалял и влизал навсякъде.
Същата беше и сградата до РУМ, която щеше да е дом на книгата. Имахме среща със
собственика, задължихме го да я загради, понеже и там имаше снимки. А сега ще
възобновим кореспонденцията пак с Виваком и Автомагистрали. Те и данъци не плащат,
понеже не са в експлоатация и така стоят. Сега започваме и с въвеждане на новата система
ще обхванем включително и собственици, които не са въвели имотите в експлоатация, а ги
ползват. Хайде заедно да управляваме, да сложим табели, ще сезирам и прокуратурата ако
трябва! Г-жо Русева дайте предложение – не за заграждането, а как да ги накараме.
Г-н Л. Христов: Добре, други въпроси! Ако няма, давам думата на г-жа Петрова да
разясни промяната в Наредбата за местните данъци.
Г-жа Д. Петрова - директор на дирекция БФЧР: От 20.12.2018 г. на сайта на
Община Шумен е публикувана промяната в Наредбата за местните данъци, в тази връзка
е и следващата презентация. Да темата е бюджет, но те са свързани като приходна част.
Тъй както сте видели в сайта, в таблиците има леко завишение, което Общината очаква
главно от данъка върху превозните средства.
Искам да отбележа, че ставката на данък недвижими имоти през 2019 г. не се
променя. Промяната в Закон за местните данъци и такси по отношение на данъка сгради
ще доведе до предотвратяване на некоректното ползване на данъчно облекчение за
основно жилище. Ще се извършат проверки за установяване на деклариране на повече от
едно основно жилище. На сайта на Община Шумен са публикувани нови образци на
данъчни декларации, които гражданите ще подават от 01.01.2019 г.
Промяна в ЗМДТ, относно данъка върху превозните средства регламентира нов начин за
облагане на леките автомобили с включена екологична компонента.
Обединяват се в една формула досегашният имуществен компонент /мощност на
автомобила и година/ и досега прилаганите облекчения за екологична категория, които
стават екологичен компонент.
Като цяло се запазват диапазоните, в които Общински съвет определя размера на данъка,
но има промени в групите превозни средства – обединяват се в една група всички
автомобили до 55 kW /0,34-1,20 лв./ и се въвеждат 2 нови категории над 150 kW до 245
0 лв./ и над 245 kW /2,10-6,30 лв./.
Коефициентът за екологична категория се определя от Общинските съвет в
диапазони, определени в ЗМДТ - за автомобилите без екологична категория, с екологична
категория Евро 1 и Евро 2 диапазонът на този коефициент е от 1,1 до 1,4, а за найвисоката категория Евро 6 и EEV 0,4-0,6.
Когато в регистъра на МВР няма данни за екологична категория на ППС, се приема че то
е без екологична категория.

На сайта на Община Шумен са публикувани новите образци на данъчни декларации, които
гражданите ще подават от 01.01.2019 г.
След като благодари на всички за участието г-жа Татяна Костова – заместник-кмет по
бюджет и финанси, закри публичното обсъждане на проектобюджета на Община Шумен за
2019 година.

Изготвил протокола:
Соня Стефанова - гл. експерт Б и ЧР

