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ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 

ШУМЕН  

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

ОТ ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

     ОТНОСНО: УДЪЛЖАВАНЕ ДО 31.03.2022 Г. НА ДЕЙСТВИЕТО НА 

РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2021 Г. 

 

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Със Заповед № РД 25-2462 от 25.10.2021 г. на кмета на Община Шумен е стартирана 

бюджетната процедура по съставяне на бюджета на Община Шумен за 2022 г. Поради липса 

на приет държавен бюджет за 2022 г., Община Шумен не може да продължи процедурата по 

съставяне и внасяне в Общинския съвет- Шумен на бюджет на общината за 2022 г. Това 

обстоятелство ще затрудни ритмичното и своевременно финансиране на местните и 

държавно делегираните дейности.  

Съгласно изискванията на Закон за публичните финанси в случай, че до началото на 

бюджетната година държавният бюджет не бъде приет от Народното събрание, приходите 

по бюджета на общината се събират в съответствие с действащите закони, а разходите се 

извършват в размери не по-големи от размера на разходите за същия период на 

предходната година, и при спазване на фискалните правила по този закон.  

С Постановление на Министерския съвет № 481 от 30.12.2021 г. са уредени част от 

бюджетните взаимоотношения през 2022 г., като във фиксирания срок до 31.03.2022 г. са 

удължени част от разпоредбите на Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на 

Република България за 2021  г.  В момента народните представители разглеждат на второ 

четене Законопроект за удължаване действието на Закона за държавния бюджет за 2021 г. до 

приемането на бюджета на държавата за 2022 г.  



Във връзка с гореизложеното и с цел нормалното протичане на бюджетните процеси 

в Община Шумен предлагаме да бъде удължено действието на Решение № 333 по протокол 

№ 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. прието на заседание на Общинския съвет-Шумен 

относно, приемане на бюджета на Община Шумен за 2021 г., 

МОТИВИ 

С Решение № 333 от 2021 г. е приет бюджета на Община Шумен, предлагаме с цел 

нормално протичане на бюджетното финансиране на дейностите от местно значение да се 

удължи действието на следните плащания, лимити, размери и финансирания на нивата от 

2021 г. до 31.03. 2022 г., както следва:  

1. Средносрочната цел на бюджетното салдо на Община Шумен да е придържане 

към балансирано бюджетно салдо; 

2. Разходите да се извършват по приоритети:  

• заплати, осигурителни плащания, обезщетения, стипендии и медикаменти, 

както и издръжка на социалните, здравните и образователните заведения за 

делегираните от държавата дейности; 

• заплати, осигурителни плащания, обезщетения, плащания по общинския 

дълг, храна, отопление, осветление за местни дейности; 

• разходи за държавни дейности, дофинансирани със собствени източници. 

3. Да бъде упълномощен кмета да предоставя временни безлихвени заеми от 

временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от 

ЕС за плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС, по други 

международни програми, национални и други програми, включително и на 

бюджетни организации, чийто бюджет е част от общинския бюджет. 

4. Да продължи да  бъде упълномощен кмета да разработва и възлага подготовката 

на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със 

средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, 

по международни, национални и други програми и от други източници за 

реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план 

за развитие. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници 

за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и 

проекти. 

5. Да се поемат разходите по погребенията на социално уязвими лица в размерите на 

план-сметката одобрена с бюджета на общината за 2021 г.  



6. Да се удължи действието на лимита за разходи за представителни цели на кмета 

на общината и за възнаграждения, социално-осигурителни плащания, издръжка и 

представителни разходи на Общински съвет. 

7. Да се утвърди списък на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни 

разноски за изпълнение на служебните си ангажименти, като и размера на 

изплащаните транспортни разходи на педагогическия персонал.   

8. Да се удължи действието на местният стандарт за деца в детски градини и дневния 

хранителен оклад, като и размера на дневния оклад на работещите в детските 

градини. 

9. Да се удължи действието на разчетите за целеви разходи и субсидии за стипендии, 

награди, читалища, спортни клубове, младежки проекти, фонд „Култура“, за 

финансова помощ за лечение и за фонд „Искам бебе“. 

10. Да се удължи действието на разпоредбите свързани с определяне лимита за СБКО, 

разходите за представително облекло на служителите в общината и разходите за 

хранене на работещите на терен. 

11. Да се запазят определените лимити на максималния размер на новите задължения 

за разходи и максимален размер на ангажименти за разходи.  

12. С осигуряване на финансирането от общинският бюджет на Общинските 

предприятия и възможността те да продължат своята дейност, като им се 

предоставя ежемесечна субсидия в размер до 1/12 от план-сметката одобрена от 

Общински съвет за 2021 г.  

  Изпълнението на решението ще се осигури  финансово в условията на действие на 

разпоредбата на чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси . 

Предлаганата уредба не е свързана с допълнителна административна тежест и 

разходи за икономическите субекти. 

Не е необходим анализ за съответствието с европейското право, тъй като не се 

въвежда европейско законодателство. 

На основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от 

ЗМСМА,  чл.7, ал. 5 и във връзка с чл. 98, ал. 1 от Закона за публичните финанси,  

 

 



          Общинският съвет – Шумен 

 

Р Е Ш И : 

Удължава до 31.03.2022 г. действието на Решение № 333 по протокол № 19 от 

25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет Шумен относно, приемане на 

бюджета на Община Шумен за 2021 г., както следва:  

1. До 31.03.2022 г. продължават да действат разпоредбите на т.2, т.3, т.6, т.7, т.13, 

т.16, т.22, т.23, т.26, т.29, т.30, т.31, т.36, т.37 и т.39 от Решение № 333 по протокол 

№ 19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет - Шумен 

относно, приемане на бюджета на Община Шумен. 

2. До 31.03.2022 г. се удължава действието на т.21 от Решение № 333 по протокол № 

19 от 25.02.2021 г. и 01.03.2021 г. на заседание на Общинския съвет Шумен 

относно, приемане на бюджета на Община Шумен, като утвърждава списък на 

лицата имащи право на транспортни разноски, съгласно Приложение № 1. 

3. Разходите в общинските предприятия да се извършват в размери не по-големи от 

размера на разходите за същия период на предходната година, и при спазване на 

фискалните правила по Закон за публичните финанси. 

 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 


