
ОБЩИНА ШУМЕН
информационен бюлетин

БЮДЖЕТ2021

НОВИ МОМЕНТИ
 ПРЕЗ 2021

1. Общинският съвет одобрява разходи по бюджетите 
на кметства и населени места с кметски наместници;

2. Намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер на 
15 000 000 лв. за ремонт на улици и улично осветление;

3. Намерение за поемане на дългосрочен дълг в размер    
на  1 106 766 лв. за допълващо  финансиране на проектите 
за реконструкция и модернизация на Летния театър и 
Младежкия дом;

4. Създаване и развитие на нова делегирана държавна 
дейност – „Асистентска подкрепа“;

5. Отчисленията и обезпеченията по  Закона за 
управление на отпадъците за периода 01.03.2020 г. – 
31.12.2020 г. остават на разположение на общината и се 
разходват по решение на Общинския съвет;

6. Предстои да бъде приет  План за интегрирано 
развитие на Община Шумен за периода 2021 г. – 2027 г. 

Общи държавни служби  - 5 593 200 лв. или 6% от 
общите разходи 

Отбрана и сигурност  - 331 466 лв. или 1% от общите 
разходи

Образование – 44 203 919 лв. или  50% от общите 
разходи

Здравеопазване -  6 085 164 лв. или 7% от общите 
разходи

Социално осигуряване, подпомагане и грижи –         
7 457 307 лв. или 8% от общите разходи

Жилищно строителство, благоустройство, 
комунално стопанство и опазване на околната 
среда – 10 413 577 лв. или  12% от общите разходи

Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 
дело  -  5 891 799 лв. или 7% от общите разходи

Икономически дейности и услуги  - 7 232 986 лв. или   
8% от общите разходи

ЗА КАКВО ЩЕ СЕ ХАРЧАТ ПАРИТЕ НА 
ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ?

ПРИОРИТЕТИ

ОБРАЗОВАНИЕ СОЦИАЛНА 
ПОЛИТИКА

СТРОИТЕЛСТВО 
И ОПАЗВАНЕ НА 

ОКОЛНАТА СРЕДА

Настоящият бюлетин е алтернативна форма за 
разпространение на т.нар. „бюджет за гражданите“ 
и има за цел да подобри бюджетната прозрачност и 

информираност на местната общност.

Община Шумен - www.shumen.bg



ОТКЪДЕ ИДВАТ 
ПРИХОДИТЕ?
Данъчни приходи - 10 570 000 лв. – 11% от общите 
приходи

Неданъчни приходи - 16 090 517 лв. – 17% от общите 
приходи

От държавния бюджет за местни  дейности -         
6 078 417 лв. -  7% от общите приходи

От държавния бюджет за държавно делегирани  
дейности - 59 757 973 лв.  – 65% от общите приходи

РАМКА НА           
БЮДЖЕТА
Бюджетът за 2021 г. на Община Шумен  е в 
размер на 87 599 418 лв., като разходите по 
дейности са:

За държавно делегирани дейности  - 59 757 973 лв. 

За местни дейности  - 26 560 406 лв. 

За дофинансиране на държавно делегирани 
дейности - 1 281 039 лв. 

1 ДОВЕЖДАЩА ИНФРАСТРУКТУРА 
ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК ПМС 348/2019

1 200 000

2 РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ 
ДОВЕЖДАЩ ПЪТ ПИ83510.60.133 
- ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА БУЛ. "СИМЕОН 
ВЕЛИКИ"

2  109 092

3 РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕНОВИРАНЕ 
НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС "П.ВОЛОВ” 
ЕТАП 1- "ТРЕНИРОВЪЧНА ЗАЛА И 
ТРЕНИРОВЪЧНО ИГРИЩЕ" ПМС 
№33/2020

3 000 000

4 ДГ "БРАТЯ ГРИМ" 600 000

5 ДГ "ЩУРЧЕ" 800 000

6 УКРЕПВАНЕ БРЕГА НА РЕКА "ЕНЧОВА" 500 000

7 ХИПОДРУМ 4 000 000

8 ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА 
"МЪТНИЦА" - ЕТАП 1 ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА БПС № 5

389 836

9 ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО 
ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА 
НА ЛЕТЕН ТЕАТЪР ГР. ШУМЕН“ 
BG16RFOP001-1.014-0004

2 434 007

10 ПРОЕКТ „ЧАСТИЧНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ 
И РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ 
ДОМ - ГР. ШУМЕН, ВКЛ. ПОДОБРЯВАНЕ 
ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ, 
ДОСТЪПНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА“  
BG16RFOP001-1.014-0005

2 518 357

11 РЕМОНТ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС 
„ПЛИСКА“ ЧРЕЗ МИНИСТЕРСТВО НА 
МЛАДЕЖТА И СПОРТА

804 000

12 ИЗГРАЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ 
НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН НА III 
ОУ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ“ ЧРЕЗ 
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
НАУКАТА 

716 666

13 СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ  И ПРОГРАМИ 5 663 764

Извънредната обстановка, която засегна целия свят 
в т.ч. и Община Шумен, ни наложи да се борим с всички 
налични ресурси за ограничаване на разпространението 
на пандемията от COVID-19. Последва спад на 
икономическата активност и заетостта, което 
се отрази крайно неблагоприятно и се превърна в 
предизвикателство по отношение на устойчивостта 
на общинските финанси. 

Пандемията от COVID-19 изцяло преподреди приорите-
тите на общината.  През цялата 2020 г. се справяхме 
с допълнителните разходи за управлението на кризата 
със собствени финансови средства. Положихме огромни 
усилия за осигуряване на непрекъсваемостта на най- 
важните публични услуги – детски градини, училища, 
социални услуги, управление на отпадъци и почистване 
на улиците. 

Въпреки това, общината продължава да провежда и през 
2021 г. разумна фискална политика, която е адекватен 
отговор на създалата се извънредна икономическа и 
финансова ситуация, като:

- Не се увеличават местните данъци и такси;

- Реализират се  социални проекти с грижа за възрастни 
хора и хора с увреждания - обхванати 943 лица;

- Увеличава се стандарта за издръжка в детските 
градини за 5 и 6-годишните деца от 515 лв. на 683 лв., 
като в същото време отпада и заплащането на такса 
от родителите;

- Увеличава се дневният оклад за хранене на едно дете в 
детска градина от до 2,00 лв. на до 2,50 лв.; 

- Продължават да се ремонтират улиците в град Шумен 
и по кметствата;

- Продължава да се предоставя в същия обем, 
количество и качество услугата по сметосъбиране и 
сметопочистване.

НАКРАТКО ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ
През  2021 г. се очаква Община Шумен да реализира 
проекти на обща стойност 24 735 722,00 лв. 
Средствата са предоставени на общината от 
държавата и от европейски средства.


