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П Р О Т О К О Л  

ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2021 Г. 
  

 

     Днес 29.01.2021 г. в сградата на Община Шумен, в зала проф. „Венета Вичева“, 

от 14.00 часа, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, се проведе 
публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Шумен за 2021 година.  

На обсъждането присъстваха: кметът Любомир Христов, зам.-кметове, общински 

съветници, представители на общинската администрация, кметове на кметства, кметски 

наместници, представители на бюджетните звена, общественици и граждани – общо 45 

души /по 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 всички присъстващи, благодарим, че уважихте 
публичното обсъждане на проектобюджета на Община Шумен за 2021 г. Това обсъждане е 
във връзка с изискването на Закона за публичните финанси и се провежда по ред, 

определен в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за 
местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и 

отчитане на общинския бюджет, приета от Общинския съвет.  
За това обсъждане се съставя протокол, който ще бъде внесен заедно с 

окончателния проект на бюджета в Общинския съвет. 
На обсъждането присъстват кметът на Община Шумен г-н Любомир Христов,   

кметският екип, общински съветници, граждани и служители от общинска администрация. 
За основните приоритети в проектобюджета за тази година, давам думата на                  

г-н Любомир Христов. 
         Г-н Л. Христов: Добър ден и от мен! Добре дошли на всички присъстващи, които 

искате да изслушате проектобюджета за 2021 г. Аз ще откроя някои акценти, които са 
заложени в бюджета. Искам да ви кажа, че рамката на бюджета тази година е 87 599 418 

лв. с близо 7 000 000 лв. повече спрямо бюджета за 2020 г. Тук искам само да кажа, че тези                            

7 000 000 лв. са във връзка с увеличения стандарт в образованието и в социалните 
дейности. Или от този бюджет, от тази рамка средствата, които получаваме от държавата и 

които заминават за образование, за детски градини, за социални дейности са в размер на                 
59 757 973 лв. Най-много средства са заделени в образованието 44 203 919 лв., за социални 

дейности 7 457 307 лв., за строителство и опазване на околната среда 10 413 517 лв.           
Тук искам дебело да подчертая, че не предвиждаме увеличение на местните данъци и 

такси. Проблемът с тазгодишния бюджет е намаляването на местните приходи с 10 %. 

Знаете вследствие на пандемията имаше предложение на Общинския съвет да бъдат 



намалени наемите на някои от наемателите и ползвателите на общински имоти, съответно 

от такси и наеми. За сметка на това през 2020 г. успяхме да осигуриме близо 25 000 000 лв. 
от Министерски постановления, които да реализираме. Накратко ще разкажа – на първо 

място 1 200 000 лв. за кръгово кръстовище до Индустриален парк, също ще изграждаме 
осветлението от бензиностанция „Петрол“ до втората детелина или там, където е изходът 
за магистралата. Също така за 2 100 000 лв. ще бъдат отремонтирани двете платна на пътя 
от детелината до Алкомет. Това е по програмата за инвестиране на инвеститори клас А, 

където участвахме съвместно с Алкомет и бяха отпуснати тези средства. Започва и 

изграждането на помощното игрище на стадиона, като средствата са 3 000 000 лв. Там ще 
бъде изградена и една спортна зала за тренировки при зимни условия. Започваме за 1 400 

000 лв. и допълнително строителство в две детски градини - ДГ „Братя Грим“  и 

ДГ„Щурче“, като тези средства са осигурени по проекти и са тук при нас. Знаете, че в края 
на годината бяха отпуснати и 4 000 000 лв. за Хиподрума. Започваме проектиране и 

ремонт и изграждане на нов Хиподрум. Това е първата част от средствата, които се 
отпускат и са в размер на 4 000 000 лв. По бедствия и аварии осигурихме 500 000 лв. и ще 
започнем корекция на реката от моста на Бялата пръст до Гръцкия блок. Знаете, че имаше 
пропадания на пътя в този участък, там има и друга идея, но по-късно ще ви я споделим. 

Успяхме да осигурим средства за кв. „Мътница“ в размер на 389 000 лв. и започва 
възстановяване на един от кладенците, за да може да осигурим питейна вода на жителите 
на кв. „Мътница“. Започва и основен ремонт на зала „Плиска“, на най-големия корпус, 
който ще бъде саниран и ще се подмени дограмата и настилката. В III-то ОУ „Димитър 

Благоев“ сме осигурили  716 000 лв., където ще бъде изграден нов физкултурен салон. По 

ОП „Региони в растеж“ започва ремонт и изграждане на Летния театър, ремонт и на 
Младежкия дом за  5 670 000 лв. Ще дам думата на г-жа Костова и г-жа Десислава Петрова 
да ви запознаят обстойно с бюджета и съответно, ако имате предложения или възражения 
и въпроси ще коментираме впоследствие. 
Г-жа Т. Костова: Благодаря ви г-н Христов, искам да направя акценти върху някои 

новости, произлизащи от промяна в нормативната уредба и специфични моменти от 
политиките на общинската администрация в бюджетната 2021 година за общината: 

• Първата характерна черта е, че размерите на всички държавни трансфери за 
общината са увеличени, спрямо предходната година. В макрорамката на общинския 
бюджет относителния дял на приходите с държавен характер бележат най-високите 
стойности, отчитани през последните 12 години – те вече достигнаха 68 % от общия 
размер на приходите, а приходите с местен характер са останалите едва  32 %; 

• През 2021 г. е налице устойчив спад на дела на данъчните и неданъчните приходи, 

общо в приходите на годишния бюджет – от 34% през 2020 г., той вече е 28 %. Тази 

тенденция е обусловена от изчерпващите се възможности за развитие на 
общинската приходна база, както и неконсултираните с местните власти 

законодателни данъчни промени. В резултат на провежданите реформи за 
намаляване на административната тежест общините губят сериозна част от 
неданъчните си приходи. 



Така намалението на дела на общинските приходи (данъчни и неданъчни) в общите 
приходи и „натискът“ на национално дефинираните приоритети и разходни 

политики на практика водят до ограничаване на възможностите на местната власт 
със самостоятелния общински бюджет да могат да обезпечават финансово местните 
ангажименти и приоритети по предоставяне на услуги и инвестиции, които 

местната общност изисква и очаква от Общината. 

• Същностен принос за подобряването на състоянието на общинските финанси имат 
ежегодните увеличения на държавните трансфери. За системата на образованието 

през 2021 г. увеличението е 13,50 %, спрямо 2020 г. За пръв път процентното 

увеличение в тази дейност е изпреварено от останалите делегирани от държавата 
дейности – като здравеопазване е с ръст спрямо 2020 г. 28% , а дейност социални 

грижи нараства с 36 %. 

• Въвежда се нов стандарт за делегирана от държавата дейност „Асистентска 
подкрепа“ съгласно Закона за социалните услуги. За община Шумен тази дейност 
ще засегне 240 потребители за 945 хил. лв.; 

• За първа година са предвидени от държавата допълнителни трансфери за общините 
за разходите за администриране на механизма лична помощ в размер на 3 % от 
изплатените средства за възнаграждения и осигурителни вноски; 

• Увеличава се стандартът за издръжка в детските градини на 5-6 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. 

• От тази година, съгласно ЗМСМА, заедно с приемане на общинския бюджет, ОбС  

одобрява разходите на кметствата и населените места, като се поставя  изискване за 
целево насочване на минимум 30 % от постъпленията от управление и 

разпореждане с общинска собственост и активи на съответната територия, да се 
използват за инвестиции и изпълнение на дейности от местно значение в 

съответното населено място. Отново сума от 1 800 000 лв. е бюджетирана в 
проектобюджета за 2021 г.; 

• Друга нормативна промяна, съгласно промените в Закона за управление на 
отпадъците общините не дължат отчисленията към РИОСВ за периода 1 март - 31 

декември 2020 г. Средствата остават по сметка на общината, като се разходват по 

решение на Общинския съвет.  

• Друга новост е, че Общината ще приеме своя План за интегрирано развитие на 
община Шумен за периода 2021-2027 г. (ПИРО), в който се съвместяват в рамките 
на един документ елементите на Общинските планове за развитие (ОПР) и 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР). Разходите за 
подготовката и приемането на ПИРО са за сметка на общинския бюджет. 

• През 2021 г. в сферата на строителство, озеленяване и екология се запазва 



тенденцията да се осигуряват в общинския бюджет средства от местни приходи в 
размер около 18 000 000 лв.  

•  Нов момент е, че общината има намерения за поемане на: 
- дългосрочен дълг в размер на 15 000 000 лв. за ремонт на улици и улично 

осветление. 
- и дългосрочен дълг от 1 106 766 лв. за допълващо финансиране на проекти за 
реконструкция и модернизация на Летен театър и Младежки дом; 

• Не на последно място през 2021 г. се очаква Община Шумен да стартира и 

реализира проекти с външно финансиране на обща стойност 25 000 000 лв, сума 
почти равна на сумата от данъчни и неданъчни приходи бюджетирани за 2021 г. 

• Само за 2021 г. съгласно Закона за публичните финанси, се дава възможност срокът 
за внасяне от кмета в Общинския съвет на окончателния проект на бюджета на 
Общината за 2021 г. да бъде удължен с 25 работни дни или общо 45 работни дни от 
обнародването на ЗДБРБ за 2021 г., като това е 15.02.2021.  

Проектобюджет 2021 г. осигурява средства за всички направления, необходими за 
развитието на общината със своята макрорамка в размер 87 599 418 лв. без преходен 

остатък. Значи има един 17 000 000 лв. преходен остатък, който е основно от държавни 

средства, останали по сметките на структурите в образованието и едни 12 100 000 лв.  по 

специална партида на общината. Така че макрорамката 87 599 418 лв. като внесем 

окончателния проект ще бъде увеличена с тези 17 000 000 лв. 
С параметрите на проектобюджета по-подробно ще ви запознае г-жа Десислава 

Петрова. 
Г-жа Д. Петрова : Бюджетът на Община Шумен за 2021 г. се очаква да бъде в размер на 
87 599 418 лв. Приходите с държавен характер, разпределени със Закона за държавния 
бюджет на Република България за Община Шумен, са в размер 59 757 973. Местните 
приходи, включително и тези, които са предоставени от държавата, са в размер на 27 841 

445 лв. Проектът на бюджета в момента е съставен без преходните остатъци. Разходите, 
които са бюджетирани за 2021 г. по видове дейности за държавни дейности - 59 757 000 

лв., разходи за дофинансиране на държавните дейности - 1 281 000 лв. и разходите за 
местни дейности с вкл. капиталови разходи в размер на 26 560 406 лв.  
Местните приходи, които са акцент на това обсъждане се формират от: 
Приходи от данъци  в размер на 10 570 000 лв. 
Приходи от собственост на стойност 5 542 942 лв. 
Общински такси -  8 242 378 лв. 
Глоби, санкции, наказателни лихви  - 553 000 лв. 
Други неданъчни приходи  в размер на 182 660 лв. 
От продажба на нефинансови активи  - 2 500 000 лв. 
Видно от абсолютните числа, които съобщих, най-голям е делът на приходите от данъци с 
38 %, след това общинските такси с 30 %  и приходите от собственост са 20 %, това са 
предимно наемни отношения. 



Ще обърна повече внимание на местните разходи, в които най-голям е делът на 
жилищното строителство и благоустройство, като приоритет на Община Шумен с 37 %, 

следван от икономическите дейности и услуги с 29 % и в образованието с 13 % или 3 

209 264 лв.  
Или както се вижда се запазва устойчивостта на финансиране на дейностите на Общината. 
В дофинансирането на държавно делегираните дейности с местни приходи с най-голям 

относителен дял - 43 %  е функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело“, като основно тук е делът на Регионалния исторически музей. Следва функция 
„Общи държавни служби“ с 39 %. Всички разходи тук са разпределени съобразно приетите 
решения от Общинския съвет.  
Приоритетите в разходната политика за 2021 година са образование, социална политика и 

строителство и опазване на околната среда. Като искам да отбележа, че има ръст в 

образованието и Община Шумен е една от малкото общини, които финансира Центрове за 
подкрепа за личностно развитие и в бюджета за 2021 г. са заделени средства в размер на 
1 025 233 лв., от които 230 000  лв. за ЦПЛР-УСШ и 795 000 лв. за Обединения детски 

комплекс в града. За социалната политика също има нарастване на средствата, като 

Общината  продължава да работи по множество социални проекти и програми, спечелени 

с европейски средства. Тези средства са на стойност близо 5 600 000 лв.  
През 2021 г. ще продължат своята дейност седемте общински предприятия, за които се 
предвижда общо бюджет в размер на близо 800 000 лв. 
И тази година отново в ОП „Строителство и благоустройство” се заделят средства за: 
 Текущи ремонти на улици – 260 000 лв.; 
 Текущи ремонти на детски градини- 200 000 лв.; 
 Текущи ремонти на детски ясли- 50 000 лв.; 
 Текущи ремонти на училища- 50 000 лв.; 
 Текущи ремонти на читалища- 50 000 лв; 
 Текущи ремонти за общинска администрация - 140 300 лв. 
През 2021 г. ОП „Паркове и обредна дейност“ ще е с план-сметка в размер на 963 000 лв., 
като  се предвижда  реконструкция на зоокъта в Шумен, както и закупуване на автомобил 

за нуждите на  Гробищен парк - Шумен.  

ОП „ Стопанска и охранителна дейност“ ще е традиционно с план-сметка в размер на 1 600 

000 лв. 
ОП „Общински жилища и имоти“ продължава да се самоиздържа, като размерът на 
бюджета за 2021 година на предприятието  е 1 448 200 лв. 
В ОП „Чистота“ план-сметката е разработена във връзка с приетата план-сметка по чл. 66 

от ЗМДТ, като общият размер на бюджета на предприятието за 2021 г. е в размер на 2 300 

000 лв. 
ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ е с план-сметка в размер на 365 000 лв., като 

в капиталовата програма е заложено закупуването на един микробус за нуждите на 
предприятието.  



ОП „Общински медиен център“ е с план-сметка в размер на 320 000 лв., като в 
капиталовата програма са заложени 30 000 лв. за закупуване на техника за оборудване на 
студиото. 

Изключително важно е да отбележа, че въпреки намаляване на общия размер на приходите 
общината успява да реализира обществените си ангажименти. Традиционно се предоставят 
средства на културните институти за общо 100 000 лв., разпределени за Драматично-

куклен театър „Васил Друмев“ - 60 000 лв. и Симфониета - Шумен – 40 000 лв. ; 
За  общински фонд „Култура“ се отпускат 50 000 лв. за финансиране на културни проекти 

и творчески продукти. За подпомагане на семейства и лица за ин-витро процедури по                    

Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. За подпомагане на гражданите на общината при лечение за 
финансова помощ за лечение – средства в размер на 35 000 лв. Също и за поевтиняване на 
градския транспорт за пенсионери и многодетни майки са заделени 90 000 лв. за „Шумен 

пътнически автотранспорт“ ООД. Както и за обгрижване на безстопанствените кученца и 

котенца в Общински приют „Тонка Петрова“ – 75 000 лв.  
За култура, спорт и младежки дейности средствата за делегирани от държавата дейности са 
в размер на 3 608 805 лв. Те са за финансиране на Регионалния исторически музей, 

Регионалната библиотека, Художествената галерия и читалищата. Има ръст в субсидията с 
11,60 %. 

За сметка на общинския бюджет са заделени средства в размер на 1 678 514 лв. за 
финансиране на: 
Общински културен календар с 562 800 лв. в. т. ч. за читалищната дейност в града на 
стойност  51 300 лв.; 
Общински младежки дом - 182 100 лв.; 
Зоокът – 100 000 лв.; 
Гробищен парк – 263 000 лв.; 
АНПТ „Шумен“ и Духов оркестър „Михаил Биков” – 156 700 лв.; 
Фонд „Култура” - 50 000 лв.; 
Дофинансиране на читалищата за горива и отопление – 20 000 лв. 
За финансиране на дейностите по спорт са планирани 387 000 лв., в т.ч за: 
спортни клубове - 261 000 лв.; 
дейности на Общински младежки съвет и други – 18 000 лв.; 
младежки проекти, съгласно Правилника за финансиране на младежки проекти - 25 000 лв. 
Следващият етап от изработването на проекта на бюджета е свързан с изготвянето на 
капиталовата програма. Колегите ще проектират на екрана капиталовата програма, която 

стои от седмица, заедно с поканата и материалите за обсъждането на сайта на общината. 
Аз мога да кажа каква е структурата по функции. С най-голям дял е функция „Жилищно 

строителство, благоустройство и опазване на околната среда“ с  58 % или 1 450 000 лв. От 
целева субсидия по чл.50 на ЗДБ на РБ за 2021 г. – 860 039 лв. От собствени бюджетни 

средства от други данъчни и неданъчни приходи са заделени средства в размер на 1 093 

207 лв.; 



От собствени приходи на РБ “Ст. Чилингиров“- Шумен – 14 000 лв. и от собствени 

приходи по § 40-00“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи“ – 495 

418 лв.  
Вече, ако има конкретни питания свързани с капиталовата програма.  
 Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Добър ден! Кметът на село Мадара съм. Имам 

въпрос относно капиталовата програма на Община Шумен и по конкретно средствата, 
заделени за селата в нея. Запознах се с таблицата, която сте направили и аз не съм гледал 

за други села, но специално за Мадара в капиталовата програма са предвидени 15 000 лв. 
за ПУП-ове за гробищни паркове не само за Мадара и още няколко села. Искам да попитам 

как решихте, че има необходимост от такъв капиталов разход и с кого сте го съгласували 

това нещо? Освен това искам да попитам разбрах, че средствата предвидени от целевата 
субсидия на държавния бюджет за капиталови разходи към Община Шумен са около 1 700 

000 лв., нещо такова. Тези средства, колко от тях са предвидени за капиталовата програма 
в малките населени места в сeлата. Благодаря ви! 

Г-жа Д. Петрова: Значи, аз искам да ви отговоря в частта в която е свързана с 
образуването на чисто по финансови параметри на капиталовата програма. Това е един 

писмен документ, който трябва да включва дейности, които са свързани със закупуване на 
дълготрайни материални активи, който са на стойност над 1 000 лв. без  ДДС или 1 200 лв. 
за бюджета на Общината. Също така трябва там да са записани и всички дейности, които 

се характеризират по Закона за устройство на територията като основни ремонти. Всичко 

останало, което е класифицирано като текущ ремонт няма място в капиталовата програма 
на Общината. Тя няма да бъде верифицирана от Министерството на финансите и 

съответно няма да бъде коректна и ще имаме забележка, да не кажа неприемане от Сметна 
палата т.е. самата програма се изготвя по много строги финансови правила. Също така 
искам да кажа, че тази година ще имаме специален софтуер, на който ще ни карат да 
разнасяме тази програма. А всичко останало, което се извършва като текущи ремонти в 
града и населените места вижда своето отражение като финансови средства в общите 
дейности на функция VI. Това са дейностите 603-водоснабдяване, 604-ел. енергия, 606-

улици, ремонти, поддръжка на улици. Като в тези дейности, а и съответно 619- др. 

дейности по благоустрояване на инфраструктурата. Като тези дейности са разпределени, 

съответно по второстепенни разпоредители и по звената на Община Шумен. В следващата 
презентация специално за кмета на Мадара ще видите, че дейностите присъстват в 
проектите на разпределение на средства от бюджета на Общината за кметствата. Това мога 
да кажа. Може би тук е мястото да добавя, че субсидията, която ни се предоставя е целева 
за 2021 г. в размер на 1 667 000 лв. или както вие казахте правилно 1 700 000 лв. Да, тази 

субсидия може да бъде разпределена и ние ще предложим това за финансиране от 
капиталовата програма и финансиране на текущи разходи, за да могат да се покрият 
повече разходи и дейности в Общината. Повтарям капиталовата програма е един писмен 

документ само на дълготрайни активи, които са с особени белези и на основни ремонти, 

както и на нематериални дълготрайни активи, пупове, лицензи. Изчерпателна ли бях? 



Гл. архитект: Значи средствата отделени за разширение на гробищните паркове на 
малките населени места са предвидени във връзка с докладни записки на кметовете на 
малки населени места и са отделени с цел да бъдат разширени гробищни паркове. Някои 

от проектите са в процес на разработване. За някои от населените места тепърва ще се 
налага да се разработват устройствени планове. Благодаря ви! 

Г-н Б. Тодоров: Искам да поясня малко на г-н кмета на село Мадара, че изработването на 
подробните устройствени планове за гробни места е един по-дълъг процес, който е свързан 

с отчуждаване на земи, с минаване през процедури в РИОСВ. Те трябва да станат в по-

дълго време, за да не се стига до кризи с гробните места. 

Г-н С. Живков: Добър ден. Стефан Живков - кмет на село Царев Брод. Г-жо Петрова  
миналата година по същия начин си обяснявахме кое е капиталов разход, кое не е. 
Въпросът е, че в капиталовата програма за малките населени места единствено има места 
за гробищни паркове, няма никакъв друг капиталов разход. Не вярвам колегите да не са 
подавали заявки за капиталови разходи. Искам да кажа, че това е въпрос на политика от 
страна на общинска администрация. Не мога да кажа и конкретика кой какво е подал. За 
село Мадара знам, че предния колега Киро беше подал за разширение на гробищни 

паркове, но тези същите села за разширение на гробищните паркове фигурираха и в 
бюджет 2020 г. Сега фигурират и в бюджет 2021 г. със същите суми. Миналата година сте 
ги гласували общинските съветници, тази година отново. Също имам един въпрос, в 
приходите на §27-19 др. приходи от такси имаме намаляване с 70 000 лв. спрямо миналата 
година. Някоя такса ли е отпаднала? За бюджет 2020 г. са 359 800 лв., а за 2021 г. се 
предлагат 290 000 лв. с близо 70 000 лв. намаление. 

Г-н Н. Неделчев: Искам да уточня, че за миналата година не съм подавал докладна записка 
с искане за разширение на гробищни паркове. Не знам кой го е подавал, може наистина 
предния кмет да е направил такова нещо. Аз лично не съм правил такова. Напротив 

подавал съм искане за изграждане на санитарен възел и помещения в гробищен парк в село 

Мадара. За разширение на гробищни паркове не съм правил такова нещо. Искам да ви 

уведомя, че няма нужда гробищния парк на с. Мадара да бъде разширяван. Тази година, 
по-точно миналата в селото със собствени средства без помощта на Общината, изчистихме 
може би повече от два декара храсти. Гробищните паркове нямат нужда от такава дейност 
така че моля да се съобрази бюджета с тази факти. Благодаря ви! 

Г-жа В. Йорданова: Бих искала да отговоря на г-н Живков. Досега при нас няма 
постъпили докладни записки с искания за основни ремонти или такива, каквато е 
легалната дефиниция в Закона за устройство на територията за основен ремонт. Всички 

искания за обхвата на текущи ремонти и по тази причина няма нито едно от населените 
места на територията на община Шумен, което да е включено в капиталовата програма. 

Г-жа Д. Петрова: Г-н Стефан Живков за таксите ще отговоря в момента. Ами значи 

намалението в параграф 27-29 „Други приходи от общински такси“ е свързано със 



законодателни промени и намаляване на административната тежест за гражданите, поради 

тази причина отпада. Да, това е вероятно. Да, това е причината. Г-н Живков следва 
презентацията за кметствата. Ако искате останете. Благодаря ви! Моля! 

Г-н Н. Неделчев: Искам да уточня, че не е вярно, че не са постъпвали искания за 
капиталови разходи. Г-жа Йорданова знае много добре, че в с. Мадара беше постъпило 

искане за изграждане на пешеходна алея по една определена улица, но както виждам това 
нещо не е предвидено в бюджета за тази година. 

Г-н Л. Христов: Г-н Неделчев, каквито въпроси имате ще останем, след като завършим 

обсъждането на бюджета и всички ще бъдат на Ваше разположение. Но дайте да чуем и 

останалите присъстващи. Заповядайте, г-жо Русева! 

Г-жа Д. Русева: Здравейте! Аз имам поръчение от дружеството на инвалидите, тъй като в 

този лед не могат да дойдат. Те се интересуват от отношението на Общината към 

пенсионерските клубове и клубовете на инвалидите. Ще има ли партньорство между 

клубовете на инвалидите, дружествата и Община Шумен. Ще бъде ли осигурено 

необходимото финансиране това от една страна и от друга достъпна на инвалиди за 
осигуряване на достъпна среда. Желаят да бъдат направени подходите за инвалиди 

съвместно с тези дружества, защото не са доволни при новите тротоари, които бяха 
направени в Тракийския квартал. Казват, че самия достъп за инвалиди е много неудобен и 

де факто не могат да се ползва от инвалидите. Това е тяхното поръчение, което ви 

предавам. Другите мои въпроси са следните: Г-н Христов спомена за 10% намаление на 
местните приходи поради пандемията. Аз бих искала да разбера и какъв е процента на 
икономиите, поради спестявания на доста мероприятия най-вече в сферата на културата.  
Г-жа Костова каза, че 68 % от приходите са от държавен характер, това означава, че 
вървим към все по-голяма централизация. Липсва децентрализация каквато всички 

общини искат. Направи ми много силно впечатление големия преходен остатък от 17 000 

000 лв. До сега Общината не е имала такъв преходен остатък, обикновено има около 5 - 6 

000 000 лв. Бих искала по подробна разбивка да получа може да не е сега, ако нямате 
готовност. По нататък при обсъждането Вие казахте, че са основно в сферата на 
образованието, едва ли са само в тази сфера. Ако може да ми дадете по подробна разбивка 
на тези 17 000 000 лв. И последно споменахте, че Летният театър ще бъде ремонтиран по 

ОП „Региони в растеж“ на стойност 5 760 000 лв., което е? Не. Двата проекта ли ? 

Г-н Л. Христов: Двата - Летен театър и Младежки дом. 

Г-жа Д. Русева: Но освен това ще бъдат необходими суми и от облигационния заем, който  

ще се тегли… 

Г-н Л. Христов: Да. Този, на който правихме обсъждане. 

Г-жа Д. Русева: Долу-горе на каква стойност ще бъдат за всеки един от обектите 
необходимите суми? Добре, това са ми въпросите. 



Г-н Л. Христов: Само да ви кажа за преходния остатък. Аз ви разказах тези обекти, които 

предстоят да бъдат реализирани. Има се предвид средствата, които получихме 
непосредствено преди края на 2020 г., 4 000 000 лв. за Хиподрума, 3 000 000 за стадиона,  1 

200 000 лв. за Индустриалния парк за кръговото, 2 000 000 лв., които са за асфалтиране на 
пътя до Алкомет, 389 000 лв. за „Мътница“, 500 000 лв. по бедствия и аварии, които 

получихме. Това са общо тези средства, които са и преходен остатък. 

Г-жа Т. Костова: 12 100 000 лв. представляват точно по постановления, изредените от            
г-н Христов. Получени са по сметката ни са в специална партида, без да можем за друго да 
ги използваме. Останалите 5 000 000 лв. представляват преходни остатъци на училища. По 

точно 800 000 лв. има за социални дейности. Другият остатък е по структурите на 
образованието и 200 000 лв. от местни приходи в приходния остатък. Това е диференциран  

преходния остатък. За другата част от вашия въпрос за клубовете на инвалида и 

пенсионера. Заповядайте, д-р Маркова. 

Г-н Л. Христов: Само да уточним първия въпрос, който зададе г-жа Русева. Да, 
държавните приходи, това което получаваме от държавата. Ние с тях не можем да 
боравим, не разполагаме с тях. Те са в размер на 59 757 073 лв. Това, с което можем да 
разполагаме и можем да харчим са приходите, местните приходи в размер на 27 841 745 

лв. Това, което имаме да харчим са тези 27 841 745 лв. Останалите, които изброих са 
средства, които бяха осигурени от Министерския съвет, също така и от други 

министерства, но бяха в края на годината затова сега ще ги реализираме, а също и по 

проекти. Аз ви казах, че Общината за първи път има толкова средства по социални 

проекти близо 5 600 000 лв. и това, което казах вече да не се повтарям нови потребители 1 

180 души. 

Г-жа С. Маркова: Момент и аз да отговоря. Това са потенциалните нови потребители. Ще  
видим в края на другата година колко ще са реално, може и повече да са. Няма никаква 
промяна в пенсионерските клубове и клубовете на инвалида. Просто в момента те не 
функционират заради пандемичната обстановка. Днес на щаба на областната управа 
отново от всички общини на област Шумен единодушно беше гласувано, че до 28.02.2021 

г. те няма да функционират. Това е единствено и само с цел предпазване на по-възрастните 
ни съграждани. Няма абсолютно никакви промени, нито в щата, нито сме съкращавали 

някой от техническите сътрудници. Просто в момента те изпълняват и други функции, 

като помагат в социалните проекти, защото живот и здраве тези клубове ще започнат да 
функционират и по-малко ще са потребителите им. Доста по-малко хората се оказва ще са 
хората, които ще ги посещават за съжаление. Няма никаква промяна в политиката на 
пенсионерските клубове и клубовете на инвалида. С г-жа Анка Янкова се чуваме редовно. 

Така че изчакваме ситуацията да тръгне на добро. А за подходите на инвалиди не мога да 
ви кажа за тротоарите в момента. 



Г-н Л. Христов: Мога да отговоря. Подходите за инвалиди, които бяха изградени на 
новите тротоари в Тракийския квартал изцяло са съобразени с наредбата. Тъй като това 
бяха европейски средства и бяха приети във вида по изискванията на наредбата. 

Г-жа С. Маркова: А за останалите клубове докато изчакам се замислих, че първо 

клубовете са по принцип на първия етаж или кота нула. В някои от тях например в 

Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хората със зрителни увреждания. Там 

няма техническа възможност да се изгради рампа, там няма дължини, но там има 
съоръжение, което е повдигащо, което е една алтернатива на рампа или това е подходът за 
инвалиди и когато има нужда може да се ползва. Не съм отговорила на някой, понеже бяха 
един след друг. Може би съм пропуснала. 

Г-жа Т. Костова: Да поясним, че в изпълнение на бюджета за 2020 г. не можем да 
говорим  за икономия, тъй като ние не успяхме да съберем над 1 500 000 лв. т. е това, ако 

го считаме за икономия. Едно е приетия бюджет, който се явява планът, а реално 

изпълнението на нашия отчет е с 1 500 000 по-малко. Това е всичко, което не е събрано 

или  не успяхме да реализираме, било в културен календар, било в останалите отрасли на 
нашата дейност. 

Г-н Л. Христов: Имаше заложени за продажба общински имоти и сме ги пускали на търг, 
но нямаше желаещи. 

Г-жа Т. Костова: Различни са причините. В тази обстановка несъстояла се събираемост. 
Това е по този въпрос. Заповядайте! 

Г-н Х. Крумов- Казахте, че общински  фонд „Култура“ тази година ще се финансира с 55 

000 лв. Това е увеличение от с 5000 лв. на досега привежданата субсидия или е 50 000 лв. и 

5 000 лв. преходен остатък? Това е първият ми въпрос. И втория има внесено писмено 

предложение от групата общински съветници на движение „България за гражданите“. 

Каква част от тези предложения или всички предложения ще бъдат включени в 

капиталовата програма? 

Г-н Л. Христов: Подробно ще ви отговорим на сесията. Някои от предложенията, които 

сте направили ще бъдат реализирани в бюджета, а някои ще ги заложим, както стана 
въпрос за кредита, който искаме да теглим в размер на 15 000 000 лв. Да внеса пояснения 
за какво ще бъдат те. Основно ще бъдат за изграждане и ремонт на инфраструктурата на 
град Шумен. Идеята е да покрием реката, която е в частта от Лидъл до първото 

кръстовище на спортната зала. Също така да се разшири платното, тъй като виждаме с 
направата на кръговото кръстовище, тъй като там пътят е двулентов и е тесен и когато 

тръгнат хората да се прибират от работа се образува един голям поток от автомобили. 

Също така след Гръцкия блок платното ще бъде уширено, ще бъде изместено коритото на 
реката малко вляво по посока към кв. Боян Българанов и точно на моста горе известен като 

моста на бялата пръст, там ще бъде направено едно кръстовище. Това ще бъдат част от 
нещата, които ще бъдат изпълнени. Ще посочим и улици, които се нуждаят от ремонт. 



Това ще го предложим на Общинския съвет и на гражданите. И там, където правим 

улиците ще подменим и тротоарите и бордюрите на самите платна. Това ще ви 

информираме предварително, ще искаме да чуем и шуменската общественост за 
предложенията, които ще се направят. Ще видим и за неотложни ремонти в малките 
населени места. Голямата част на кабелите в града на уличното осветление са силно 

амортизирани, кабелите са на повече от 40 години. Виждате, че започнахме и подменихме 
изцяло кабелното стопанство на булеварда като се започне от Кьошковете от кръговото, 

първия обръщач и стигнеме чак до края на булеварда  до  бензиностанция „Петрол“. 

Подменихме цялото осветление, ако ви прави впечатление, боядисани са и тези дебелите 
стълбове, които бяха предвидени за тролеите. Те са боядисани, на тях са монтирани 

лампите. Същото нещо искаме да направим и по бул. Ришки проход. Тъй като влизайки в 
Шумен Ришкия проход е тъмен, а също и в града има много места, където кабелите са 
увредени. Направихме същото и с входа на Пети километър. Имаше проблем с част от  
осветлението. Като заваля първия сняг имаше ПТП и беше счупен един от стълбовете, 
изключи част от осветлението. Наложи се да се подменя стълба  наново и да се сменя част 
от кабела. Така че това са ежедневните проблеми, които има Общината. 

Г-жа Д.Петрова: За фонд „Култура“ да отговорим. Значи преходен остатък фонд 

„Култура“ няма как да формира, тъй като той не е юридическа единица, но тъй както е 
записано в правилника. Може би трябва някаква промяна на този правилник. Общината 
неизползваните средства ги слага в бюджета за следваща година т. е 50 000 лв., но не се 
счита за приходен остатък това нещо. Разбрахте ли ме? Наистина бихте могли  да 
инициирате промяна в правилника, тъй като не е законосъобразно спрямо Закона за 
публичните финанси да се формират преходни остатъци  с местни финанси . 

Г-н Л. Христов: Ако няма други въпроси. Заповядайте! 

Г-жа Б. Йовчева: Искам да попитам съвсем технологично за този преходен остатък от 5 

000 000 лв. на училищата. Те ще се разпределят на всяко училище, на което е останал 

преходен остатък. Има ли ограничение за какво ще се използват тези пари или 

директорите могат  да ги използват за каквото желаят? 

Г-жа Д. Петрова: Виждам, че тука имаме директор на училище. Принципно обяснявам, 

това са средства, които се получават от държавата за държавно делегирана дейност, в 

случая училища. Тези средства се получават по различни направления. Веднъж за 
издръжката и общата дейност на училища дейност 322 наша счетоводна дейност и втори 

път се получават с реализирането на програми и проекти. Тези  целеви средства, самите 
училища си ги разходват преходните остатъци през следващата бюджетна година, 
съобразно целите, за които са ги получили за предходната година. 

Г-н Л. Христов: Общината няма лостове, с които да влияе и да казва как ще се харчат 
преходните остатъци, които са останали в учебните заведения. 



Г-жа Б. Йовчева: Още един въпрос. Тъй като стана дума за рехабилитацията на уличното 

осветление. Става дума за осветлението на едни междублокови пространства на ул. „В. 

Априлов“, точно след кръговото нагоре към Кауфланд до другото кръстовище. Там има 
два блока, на които е заложен проект за осветление на междублоковите пространства. 
Станала е някаква каша с някакви партиди. Тези лампи, които са поставени  преди много 

години стоят има си всичко, но не светят. Затова някакви мерки ще се вземат ли? 

Г-н Л. Христов: Само да кажа, че по бул. Ришки проход има поставени стълбове, на които 

имаше и лампи, но нямаше прекарани кабели. Така че не мога да кажа конкретно за тези 

два блока. Ще проверя и тогава мога да взема отношение. 

Г-н Христофор: В резултат на изграждане на кръговото кръстовище до болницата са 
премахнали един пощенски клон. Мисля, че там се поставиха впоследствие едни фургони. 

Г-н Л. Христов: Разбрах въпроса! Ще отговоря! Водихме разговор с директора на пощата, 
който преди седмица беше в Шумен от Варна директора на клона. Намерихме помещение, 
което е в съседство до магазин „Трънчев“ в тази уличка там имаше клуб Евроспорт до него 

е имало частна градина. Не знам дали се ориентирате сега, но това е по  ул. „Македония“  

на един етаж и вече с в договорни отношения пощите с тях. Така че ще го решим и този 

въпрос.  Само да отбележа, че това което направихме на кръговото с поставянето на тези 

два фургона беше по искане на пощата. Това, което искаха беше 10 квадрата, ние 
направихме помещение за 27 квадрата е единия, а другия 9 квадрата. Впоследствие те 
решиха да извършват други допълнителни дейности и се отказаха. Ще мислим какво да ги 

правим, но ще бъдат свързани нещо със социални дейности. Ще говорим и с болницата, 
ако имат нужда от тях.  

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група (МАГ): Малко ще Ви запозная с нас. В края на 
2013 г., община Шумен стартира Програма на ЕК и Съвета на Европа  „РОМАКТ“. През 
2014 г. на територията на общината беше създадена Местна Активна Група (МАК)., която 

събираше информация  и анализира проблемите на местната ромска общност. Целта на 
групата беше да сътрудничи  на местните  власти  и да подпомогне процесите на 
обсъждане и разработване на политики  и програми, насочени към ромите от общината. В 

рамките на активния период на програмата (2014-2016) беше проведен анализ  на нуждите  
на ромските общности от община Шумен, който беше изготвен от експерти на програмата 
с активно участие на МАГ-Шумен. Това помогна на групата да приоритизира общностните 
нужди и да изготви предложения към План за действие на община Шумен в изпълнение на 
областна стратегия на българските граждани от ромски произход и други граждани в 

уязвимо  социално  положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2015-2020 г.). 
Предложенията на групата бяха приети и съответно включени в актуализираната версия на 
документа, приет с Решение № 909 по протокол № 45 от 29.01.2015 г. на заседание на 
Общинския съвет. Към днешна дата МАГ-Шумен продължава да е активна и да адресира 
проблемите на местната ромската общност. По отношение на реализирането  на 
заложените дейности  в Общинския бюджет. В тази връзка, ние от МАГ-Шумен 



изготвихме предложения с дейности, финансирането на които да бъдат заложени в 
бюджета на Община Шумен за 2021 г.: 

Рехабилитация на следните улици: 

1.гр.Шумен, кв. Млада гвардия, ул. „Седма“, асфалтиране и осветление; 

Г-н Л. Христов: Искате ли обаче съвместно с вас да минем по ул. „Седма“  и да 
провериме колко са си платили данъците? 

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ): Може да, тези хора, ако не плащат данъци 

на сгради, те плащат данък за автомобили. 

Г-н Л. Христов: Нали когато си търсим правата имаме и задължения. Това е в кръга на 
шегата. Хубаво е, когато искаме, да имаме и някакви отговорности. Аз съм готов на това, 
което предлагате да отидем заедно с екип от колегите да обиколиме, защото бяха ми 

пуснали в едно искане няма да казвам коя е улицата, на която живеят 27 човека и се 
установи, че от тези 27 човека само един си е платил данъците за 2016 г.  В същото време 
всичките ми казват, че искаме да живеем като европейци. Няма как да стане, всички  

искаме да живеем като европейци. Трябва да си плащаме данъците, защото виждате, че 
всяка година местните приходи намалят. И ако преди две години са били 30 000 000 лв., 
сега са 27 000 000 лв. това е което можем да харчим. Извинявай! Слушам те! 

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ): Ние сме хората, които можем да 
помогнем. 

Л. Христов: Добре.  

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ) : Второто предложение за: кв. Еверест , ул. 

„Северна“. Кварталът е малко изоставен ли да кажа. Има разпръснати боклуци навсякъде. 

Г-н Л. Христов: Сега ме карате пак да отговоря. Правихме съвместно… не съвместно ами 

извършихме….имаше една г-жа Роза, която писаха по медиите…изхвърлихме всички 

боклуци, които имаше там. Готови сме отново на това. Ще изпратя фирмата за 
сметопочистване за един или два дни там или за колкото кажете и оттам нататък  вие 
поемате след това. Съгласни ли сте?  

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ):Да. 

Г-н Л. Христов: Добре. Правим го. Вижте пред колко хора го заявявате.  

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ): Да. Третото е в кв. Витоша, ул. „Стара 
планина“, асфалтиране на улицата и да се поставят осветителни тела по маршрута на 
учениците, който води до училище „Трайко Симеонов“ 

Г-н Л. Христов: Там ул. Самара е цялата осветена или има проблем? 



Г-н Г. Самиров: Аз съм образователен медиатор към училище „Трайко Симеонов“. Моята 
работа е да работя на терен и понеже ми се наложи да ходя по-късно и установих наскоро, 

че има два пътя, които не са осветени и даже няма електрически стълбове - ул. „Акация“ 

№ 58 малко по-нагоре. 

Г-н Л. Христов: Сега не мога да отговоря. На ул. „Акация“ има голям проблем 

занимавали сме и полиция и прокуратура във връзка с разглобяването на едни автомобили 

там. За там ли става въпрос?  Виждате какво е станало. 

Г-н Г. Самиров:  Малко по-нагоре. 

Г-н Л. Христов:  Хвърлят в гората и после общината чисти и даже РИОСВ ни 

санкционират, но ако може да ни помогнете. 

Г-н  Г. Самиров: Ще съдействам с каквото мога. Хората ми вярват и ще съдействам. 

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ): гр. Шумен, кв. Дивдядово, ул. „Иван 

Кръстев Ивански“, асфалтиране  и осветление, там където липсва такова; 

Г-н Л. Христов :Обявен е търг и ще започне изграждането и.  

Г-н А. Ангелов-Местна Активна Група(МАГ) – E, благодаря! Супер. За с. Ивански, общ. 

Шумен, ул. „Иван Кръстев Ивански“, асфалтиране на улицата. Също и оборудване на 
спортна площадка в гр. Шумен, кв. “Витоша“, намираща се на ул. „Стара планина“.  

Очакваме нашите предложения да бъдат взети предвид при изработването на общински 

бюджет за 2021 г. Оставаме на разположение в случай на нужда от провеждане на 
допълнителна среща във връзка с нашите предложения. И можем да оставим това и 

контакти и сме готови да работим заедно. 

Г-н Л. Христов: Благодаря. Други въпроси? 

Гражданка  - Добър ден! Искам да ви насоча вниманието към един квартал, който е в 

центъра сравнително. Касае се за ул. „Илия Блъсков“, която е до Икономическия 
техникум, по-специално червеното игрище до църквата „Свето Възнесение“. Там, ако 

може нещо да се освежи  този терен. Станало е като сметище, една джунгла.  Ако може 
нещо да се направи нещо. Навремето имаше къщи. Събориха ги! Ако може да се поддържа 
да не е буренясало и тревясало. 

Г-н Л. Христов: Да там е свлачищен район! Това е проблемът. Благодаря, ще го имаме в 
предвид. 

Г-жа Д. Петрова: Постъпили са пет предложения за бюджет 2021 г. в деловодството на 
Община Шумен, както следва: 

1. От групата на общински съветници - Бисерка Йовчева, Даниела Русева, Христофор 

Крумов;  



2. Докладна записка от директора на  II-ро ОУ „ Петър Берон“ 

3. Докладна записка от директора на ОП СОД 

4. Предложения от общински съветник Евгения Михова; 

5. Докладна записка от общински съветници Явор Якимов, Стефан Минков 

На всички ще отговорим! 

Г-н Л. Христов: Благодаря ви още веднъж! С това закривам публичното обсъждане на 
бюджета за 2021 г.  

 

Изготвил протокола: 
Весела Борисова - гл. експерт Б и ЧР 

 

 

 


