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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  
от проф. дтн инж. Борислав Беджев - председател на Общински съвет Шумен 

 

ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Шумен за периода 
09.11.2015 г. - 30.06.2016 г. 

 
 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 Предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински съвет 
Шумен и неговите комисии, обхващащ периода от конституирането на 
Общинския съвет до края на първото шестмесечие на 2016 г. 
 Общинският съвет е конституиран за настоящия мандат на 09.11.2015 г., 
когато се проведе първото заседание, свикано от областния управител на област 
Шумен. На това заседание общинските съветници положиха клетва съгласно 
чл. 23, ал. 1 от ЗМСМА и беше избран председател на Общинския съвет, както 
и временна комисия за разработване на промени в Правилника за организацията 
и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинска администрация, град Шумен. Тя проведе три заседания, в резултат на 
които измененията в правилника на Общинския съвет бяха приети на сесията на 
26.11.2015 г. На същото заседание беше избран и заместник-председател на 
Общинския съвет. Впоследствие бяха направени още четири промени в 
правилника по искане на общински съветници. 
 Общинският съвет се структурира на база представителство на 
политическите партии в състава му. В местния парламент са регистрирани 
следните групи общински съветници: на ПП „ГЕРБ” в състав от 14 общински 
съветници, ПП „БСП” в състав от 7 общински съветници, ПП „ДПС” в състав 
от 4 общински съветници, „АБВ-Народен съюз“ с трима съветници. В 
неформален порядък работят следните групи: „Реформаторски блок“ в състав 
от 7 общински съветници, ПП „НФСБ“ и МК „Патриоти за Шумен“ – по двама 
съветници. В състава на Общинския съвет има и един съветник от ПП 
„АТАКА“, както и един независим съветник.  
 През отчетния период Общинският съвет е провел 10 заседания, като едно 
от тях е тържественото заседание по случай празника на гр. Шумен 11 май. 
Поканите за заседанията съдържат деня, часа и мястото на провеждането му, 
както и проект за дневен ред. Материалите за сесиите на електронен или 
хартиен носител се изпращат на общинските съветници и медиите най-малко 7 
дни преди датата на заседанието. Докладните записки за сесиите се оповестяват 
и на интернет страницата на Община Шумен.  
 Заседанията на Общинския съвет се предават пряко по телевизия Шумен, 
което позволява на гражданите да се информират за работата на своите 
избраници. 
 Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община 
Шумен в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет - страница на 



Общината www.shumen.bg, чрез ОП „Общински медиен център” и се поставят 
на информационното табло на общината. В същия срок се изпращат на кмета на 
общината, областния управител и Районна прокуратура. В Районна прокуратура 
се изпращат и протоколите от заседанията. Приетите наредби и изменения на 
наредби се публикуват в местен ежедневник. 
 
 ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
 С Решение № 5 от 26.11.2015 г. бяха избрани членовете, председателите и 
заместник-председателите на десетте постоянните комисии в състав от по седем 
члена, които са помощни органи на Общинския съвет. 

Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях присъстват 
представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на 
търговски дружества с общинско участие и директори на общински 
предприятия, граждани и медии.  

През отчетния период са проведени заседания по комисии както следва: 
ПК по БФ - 8 заседания; 
ПК по ИПОСКСОИ - 12 заседания; 
ПК по ТРСУ - 9 заседания; 
ПК по ЕСС - 8 заседания; 
ПК ПООР - 14 заседания; 
ПК по ККИНТИПВ - 11 заседания; 
ПК по ЗСП - 9 заседания; 
ПК по ПОН - 10 заседания; 
ПК по МДС - 6 заседания; 
ПК по ЕПМСВНПО - 7 заседания, едно от които съвместно със 

съответната постоянна комисия на Общински съвет Добрич. 
Няма непроведени заседания поради липса на кворум. Постоянните 

комисии задълбочено и на експертно ниво обсъждат предложените докладни 
записки и постъпилите заявления, предложения, жалби и препоръки от 
гражданите на общината, след което вземат решения по тях. 

С решения бяха избрани представители на Общинския съвет в 
Общинската комисия за обществен ред и сигурност, в комисията по чл. 9, ал. 1 
от НУРУЖННПНПОЖ, в комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, в 
комисията за отпускане на финансова помощ за лечение и в Общинския съвет 
по наркотични вещества. Беше определен състава на наблюдателна комисия 
към ОбС съгласно чл. 170, ал. 2 от ЗИНЗПС, както и състава на комисия по чл. 
25, ал. 2, т. 3 от ЗПУКИ, като във връзка с работата на тази комисия приехме 
правила за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

С Решение № 124 от 31.03.2016 г. Общинският съвет избра временна 
комисия за избор на обществен посредник в Община Шумен. Комисията 
проведе три заседания и предложи на Общинския съвет двама кандидати за 
обществен посредник. С тайно гласуване на сесията, проведена на 26.05.2016 г., 
беше избран обществен посредник на община Шумен. Общинският съвет прие 
и годишен отчет за дейността на омбудсмана на община Шумен за 2015 г.  

Избрана е и временна комисия за разработване на предложения за 
промени в Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на 
територията на община Шумен. 



Общинският съвет излъчи свой делегат в Общото събрание на 
Националното сдружение на общините в Република България. Председателят 
на Общинския съвет стана член на Националната асоциация на председателите 
на общински съвети в Република България. Беше определен представител на 
Община Шумен във фонд „Общинска солидарност“. Общината стана член на 
сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България". 

През отчетния период общинските съветници са задали към кмета 34 
питания, на които кметът отговаря в срока, определен в правилника на 
Общинския съвет. 
 През отчетния период от Общинския са приети съвет следните 232 
решения: 
 
 НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ: 

• Изменение и допълнение на Наредба № 1 за поддържане и опазване на 
обществения ред на територията на община Шумен - с три решения; 

• Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и 
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Шумен - с две решения; 

• Приета е нова Наредба за условията и критериите за финансово 
подпомагане на спортните клубове в община Шумен; 

• Приета е нова Наредба за реда и условията за издаване на разрешение 
за извършване разкопаване на тротоари, улични настилки и зелени 
площи на територията на община Шумен. 

 
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 
• Кандидатстване с проект „Благоустрояване и рехабилитация на части 
от техническата инфраструктура в град Шумен“ по ОП „Региони в 
растеж“ 2014-2020 г.; 

• Кандидатстване с проект „Подобряване на образователната 
инфраструктура в град Шумен“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 
г.; 

• Кандидатстване с проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05М9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“; 

• Кандидатстване на община Шумен като конкретен бенефициент по 
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ - „Втора фаза на проект за изграждане на ВиК инфраструктура“, 
чието изпълнение е стартирало по ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ с 
проектно предложение; 

• Реализиране на проект Газификация на детска ясла № 11 „Тракийче“, 
детска градина № 32 „Дружба“ и ЦДГ № 25 „Братя Грим“; 

• Реализиране на проект „Възстановяване на инфраструктурата на село 
Ивански“, като по този проект впоследствие беше изменен срокът на 
запис на заповед; 

• Информация по т. 3 от Решение № 80 / 28.01.2016 г. на Общински съвет 
и предложение за решение за отразяване на плана за капиталови 



разходи за 2016 г. за обект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен - 
втори етап" в капиталовия разчет; 

• Участие на община Шумен като партньор на местно ниво по проект 
„Заедно живеем, учим, успяваме“ на СОУ „С. Доброплодни“, по ОП 
„Наука и образование за интелигентен растеж“; 

• Приемане на индикативна годишна работна програма за 2016 г. по 
оперативните програми на Европейския съюз за община Шумен. 

 
ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО: 
• Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 
собственост за 2016 година; 

• Отчет за 2015 г. за състоянието на общинската собственост и 
резултатите от нейното управление по видове и категории обекти на 
основание чл. 66а от ЗОС; 

• За продажба на общински жилища са взети 3 решения; 
• За отдаване под наем без търг или конкурс за взети 9 решения; 
• За отдаване под наем чрез търг - 1 решение; 
• За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 12 решения; 
• За учредяване право на строеж чрез търг е прието 1 решение; 
• За безвъзмездно придобиване в собственост са взети 5 решения; 
• За прекратяване на съсобственост са взети две решения; 
• За учредяване право на строеж - 1 решение; 
• За обявяване на имот за частна общинска собственост на основание 
чл.6 от ЗОС – 1 решение; 

• Бяха предоставени под наем за срок от 10 години бистро и обслужваща 
сграда за разполагане на нестационарни обекти - атракции в парк 
„Студентски“; 

• Беше отдаден под наем за здравни дейности без търг или конкурс част 
от недвижим общински имот; 

• Беше предоставено за ползване имущество от бившето „СБАЛПФЗ-
Шумен“ на МУ „Проф. д-р П. Стоянов“ Варна; 

• Бяха взети три решения за предоставяне на имотите-полски пътища, 
включени в заповеди на директора на ОД „Земеделие“; 

• Беше взето решение за предоставяне за ползване на пасища, мери и 
ливади за стопанската 2016-2017 г.; 

• Беше приет договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на 
ВиК системи и съоръжения и предоставяне на водоснабдителни и 
канализационни услуги; 

• Беше взето решение за отдаване под наем на язовирите-публична 
общинска собственост; 

• Беше прието инвестиционно намерение на община Шумен и даване 
съгласие за безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим 
имот- частна държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС; 

• Отдадени бяха под наем земи от Общинския поземлен фонд и земи по 
чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2016/2017 година. 



 
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 
• Преструктуриране на ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“; 
Приемане на правилник, структура и числен състав на ОП 
„Строителство и благоустройство“; 

• Преструктуриране на ОП „Обреден дом“; Приемане на правилник, 
структура и числен състав на ОП „Паркове и обредна дейност“; 

• Преструктуриране на ОП „Общински жилища и имоти“; Приемане на 
правилник, структура и числен състав на ОП „Общински жилища и 
имоти“; 

• Преструктуриране на Общинско предприятие по туризъм „Мадарски 
конник" и приемане правилник за дейността му; 

• Прекратяване на „Общински пазари“ ЕООД; 
• Създаване на Общинско предприятие по чистота и приемане на 
правилник и план-сметка на Общинско предприятие „Чистота“; 

• Прекратяване на дейността на Консорциум „Бизнес инкубатор-
Шумен“; 

• Годишни финансови отчети на едноличните общински търговски 
дружества; 

• Годишен финансов отчет на „Общински жилища и имоти“ ЕООД в 
ликвидация; 

• Информация за изпълнение на договора за продажба на акции от 
„Топлофикация - Шумен" ЕАД - гр. Шумен; 

• Беше определен представителя на община Шумен в Общото събрание 
на съдружниците на „ВиК-Шумен“ ООД;  

• Беше предложена промяна в състава на Съвета на директорите на 
„Индустриален парк Шумен“ АД; 

• Взехме решения, с които упълномощихме представителите на Община 
Шумен да гласуват в общите събрания на дружества с общинско 
участие; 

• Бяха изменени и допълнени решения № 127, 128 и 129. 
 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: 
• Отчет за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2015 г. на община 
Шумен; 

• Определяне размера на трудовите възнаграждения на  кметовете на 
населени места и определяне броя на кметските наместници; 

• План-сметка за необходимите разходи, съгласно чл. 66 от Закона за 
местните данъци и такси за 2016 г. 

• Анекс към Стратегически план за дейността по вътрешен одит за 
периода 2014-2016 г. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен 
одит“ в община Шумен за 2016 г.; 

• Трансформиране на дирекция „Инспекторат“ в бюджетна дейност 
„Чистота“, с източник на кредити План-сметката, съгласно чл. 66 от 
ЗМДТ. 



• Предложение за одобряване на структура на общинската 
администрация на община Шумен; 

• Определяне на цени за паркиране в зоните за платено паркиране, 
управлявани от ОП „Паркинги, гаражи и благоустройство“;  

• Текущи промени по бюджета за 2015 г.; 
• Приемане бюджет на община Шумен за 2016 г.; 
• Приемане на бюджетна прогноза на община Шумен за периода 2017-

2019 г. в частта за местни дейности; 
• Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната 
асоциация на председателите на общински съвети в Република 
България; 

• Опрощаване заплащането на ТБО за храм „Свети Пророк Илия“ гр. 
Шумен; 

• Две решения за осигуряване на средства за възнаграждения и 
осигурителни плащания на Звено за изпълнение на проект „Интегриран 
воден цикъл за град Шумен - II етап“; 

• Промени в Решение № 769 по протокол № 40 от 31.07.2014 г.; 
• Одобряване разходи за командировки на кмета и председателя на 
Общинския съвет. 

 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 
• Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община 
Шумен 2016-2020 г.; 

• Доклад за изпълнение на годишен план за развитие на социалните 
услуги за 2015 г. и приемане на годишен план за развитие на 
социалните услуги за 2017 г.;   

• Отчет за дейността на комисията за отпускане на финансова помощ за 
лечение през 2015 г.; 

• Назначаване на дипломиран експерт-счетоводител на „ДКЦ I-Шумен“ 
ЕООД; 

• Предложение за избор на управител на „ДКЦ I-Шумен“ ЕООД за срок 
до провеждане на конкурс; 

• Провеждане на конкурс за избор на управител на „ДКЦ I-Шумен“ 
ЕООД; 

• Избор на управител на „ДКЦ I-Шумен“ ЕООД; 
• Определяне на представител на община Шумен в Общото събрание на 
акционерите на „МБАЛ-Шумен“ АД; 

• Отпускане на финансови средства за подпомагане лечението на Атанас 
П. Златев; 

• Отпускане на финансови средства за подпомагане лечението на Калоян 
П. Казаков; 

• Учредяване на ограничени вещни права в полза на Община Шумен 
върху недвижим имот - публична държавна собственост с 
идентификатор 83510.661.320, находящ се на ул.”Жечко Спиридонов” 
№ 4, на основание чл.7, ал.5 от ЗДС. 



Общинският съвет е взел 3 решения за внасяне на предложение в 
Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия по реда на чл. 7, ал. 2, т. 
1 от НПОС и 1 решение, касаещо даване на мнение за опрощаване на 
задължение по постъпили преписки от Администрацията на президента на РБ. 

 
КУЛТУРА: 
• Правилник за устройството и дейността на Общински фонд „Култура“; 
• Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура” за 2015г.; 
• Сформиране на Управителен съвет на ОФ „Култура“; 
• Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община 
Шумен за 2016 г.; 

• Промяна в числения състав на РИМ Шумен, дофинансиран чрез 
собствени приходи, във връзка с изпълнение на ангажименти на 
община Шумен по проект „От тука започва България“;  

• Отмяна на Решение № 216/27.09.2012 г., т. 5, Приложение № 2 и 
предоставяне за управление имот публична общинска собственост на 
ул. „Стара планина“ на РИМ; 

• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и 
култура; 

• Предоставяне на общинска собственост за безвъзмездно ползване от 
ХГ „Е. Карамихайлова“. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ: 
• Общински план за младежта 2016 г. и актуализация на Правилник за 
организация дейността на Консултативен съвет за управление и 
финансиране на младежки проекти в изпълнение на „Стратегията за 
развитие на младите хора“ в община Шумен; Отчет за дейността на 
Консултативен съвет за управление и финансиране на младежки 
проекти в изпълнение на „Стратегия за развитие на младите хора в 
Община Шумен“; 

• Удължаване срока на действие на Стратегия за превенция и 
ограничаване на агресивното поведение сред децата и учениците в 
община Шумен до края на 2017 г., приемане на Програма за 
изпълнение на Стратегията за превенция и ограничаване на 
агресивното поведение сред децата и учениците в община Шумен за 
2016-2017 г.; Правилник за съфинансиране на проекти в изпълнение на 
Стратегията за превенция и ограничаване на агресивното поведение 
сред децата и учениците в община Шумен; 

• Общинска програма за закрила на детето за 2016 г.; 
• Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 
общински училища и насърчаване на творческите заложби и 
потребности на студенти в община Шумен през 2016 година; Отчет за 
изпълнение на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища  и насърчаване на творческите 
заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2015 г.; 

• Отчет за дейността на МКБППМН за 2015 година; 



• Бяха отдадени под наем чрез конкурс помещения в сградата на СОУ 
„П. Волов“; бяха взети решения за отдаване под наем чрез търг на 
площи в сградата на II ОУ „д-р П. Берон“ и на публична общинска 
собственост в сградата на СОУ „Й. Е. Български“; 

• Бяха предоставени помещения за целодневно обучение на учениците от 
начален етап в СОУ „С. Доброплодни“; 

• Беше взето решение за промяна статута и финансирането на 
Професионална гимназия по селско стопанство и хранителни 
технологии; 

• Утвърдихме носителите на „Наградата на Шумен” в системата на 
образованието и науката. 

 
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И 

ЕКОЛОГИЯ: 
• Програма за управление на отпадъците на община Шумен с период на 
действие 2015-2020 г.; 

• Отчет за изпълнение на Програмата за изпълнение на дейностите по 
отпадъци и Програмата за намаляване нивата на замърсителите в 
атмосферния въздух и достигане на установените норми за ФПЧ10 за 
2015 г.; 

• Беше одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2016 г. и 
осигуряване на дървесина за общинските структури от общински 
горски фонд; 

• Беше одобрена тръжна документация за продажба на стояща дървесина 
на корен от общински горски територии;  

• Беше взето решение за осигуряване на количества дърва за огрев от 
общински горски територии и утвърждаване на цена на същите, 
предоставени за общински структури за отоплителен сезон 2016/2017 
г.; 

• Дадено беше съгласие за общо водовземане и ползване на воден обект - 
находище Мараш, от населението; 

• Бяха взети 52 решения за ПУП, както и във връзка с чл. 29, ал. 1 от 
ЗОЗЗ.  

 
 За отчетния период няма върнати решения от областния управител. 
   
 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. 
 
Проф. дтн инж. БОРИСЛАВ  БЕДЖЕВ 
Председател на  
Общински съвет Шумен 
 


