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 УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация, е изготвен  отчет за дейността на Общинския съвет и неговите 
комисии за периода от 01.07.2020 г. до 31.12.2020 г. Отчетът ще се разгледа на 
заседанието на Общинския съвет /ОбС/, което ще се проведе през м. януари 

2021 г. Той се разгласява на населението по реда, определен в Правилника за 
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с администрацията на община Шумен.  

През второто шестмесечие на 2020 г. Общинският съвет е провел 6 

заседания, от които едно извънредно - на 16.07.22.020 г., за приемане на новия 

Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет.  Поканите за 
сесиите съдържат деня, часа и мястото на провеждането им, както и проект за 
дневен ред. Материалите за заседанията на постоянните комисии и на ОбС се 
изпращат на общинските съветници на електронен или хартиен носител. 

Изпращат се и на общинска администрация, медии и кметове на населени места  
най-малко 7 дни преди датата на сесията. Докладните записки се качват и на 
интернет страницата на Общинския съвет.  
 Всички  заседания на Общинския съвет се проведоха при спазване на 
строги противоепидемиологични мерки поради съществуващата епидемия от 
COVID-19. Предаваха пряко по „Телевизия Шумен”, както и се записваха на 
видеофайлове. Сесията през м. декември се проведе онлайн. Всичко това 
осигурява прозрачност в работа на общинските съветници, дава възможност на 
гражданите да бъдат напълно информирани за тяхната работа. 
 Съгласно чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на 
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията 
на община Шумен, актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок 

от приемането им чрез интернет страница на Общинския съвет, поставят се и на 
информационното табло на общината. В същия срок се изпращат на кмета на 



общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна 
прокуратура се изпращат и протоколите от заседанията на ОбС.  

Приетите наредби и изменения на наредби се публикуват също на сайта 
на Общинския съвет. 
   

 

 ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 

  

На своите заседания постоянните комисии към ОбС разглеждат и 

обсъждат подробно и задълбочено всички постъпили докладни записки, които 

са както за сесия, така и внесени от граждани и различни организации. 

Заседанията на постоянните комисии са открити и се провеждат при спазване 
на изискванията за безопасност - отстояние, носене на маска, дезинфекция или 

се провеждат онлайн. На тях присъстват и представители на общинска 
администрация от съответния ресор, управители на търговски дружества с 
общинско участие, директори на общински предприятия, граждани и медии.  

 

През второто шестмесечие на 2020 г. са проведени заседания по комисии 

както следва: 
 

№ ПОСТОЯННА КОМИСИЯ 

БРОЙ 

ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Бюджет и финанси   /БФ/ 6 

2. Икономическа политика, общинска собственост и  

контрол по сделките с общинско имущество   

/ИПОСКСОИ/ 

 

   7 

3. Териториално развитие и селищно устройство   /ТРСУ/ 6 

4. Екология, селско стопанство и води   /ЕССВ/ 6 

5. Правна и опазване на обществения ред   /ПООР/ 5 

6. Просвета, образование и наука    /ПОН/ 5 

7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм,  

интеграционна политика,  вероизповедания и медийна 
политика   /ККИНТИПВМП/ 

 

6 

8. Здравеопазване и социална политика    /ЗСП/ 5 

9. Младежки дейности и спорт   /МДС/ 5 

10. Европейски проекти, международно сътрудничество и 

взаимодействие с НПО     /ЕПМСВНПО/ 

 

5 

 

 

От посочените в таблицата заседания има проведени две съвместни 

заседания: на комисиите по ТРСУ и ККИНТИПВМП, и на комисиите по ЕССВ 

и ИПОСКСОИ. Няма непроведени заседания на постоянни комисии поради 

липса на кворум. В своята работа общинските съветници вземат решения по 



предоставените им проекти за решения в докладните записки, отнасящи се до 

сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите молби, докладни записки, 

жалби и искания от граждани.  

През посочения период има проведено едно заседание на комисията по 

смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 3 и §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл. 12, ал. 1 във 

връзка с чл. 24, ал. 1 от НОРИПДУКИ и пет заседания на временната комисия 

за създаване на нов /разработване на промени в/ Правилник за организацията и 

дейността на обществения посредник на територията на община Шумен, 

избрана с решение № 165 от 25.06.2020 г. 
За отчетния период общинските съветници са задали към кмета 17 

питания, включени в дневния ред на съответната сесия. Задавани са и устни 

питания по време на заседанията на ОбС, които се обявяват в началото на  
сесията. Отговорите на питанията се изготвят и се предоставят на общинските 
съйветници в срока, определен в правилника на Общинския съвет. 
 През второто шестмесечие на 2020 г. са приети от Общинския съвет 114 

решения както следва: 
 

 НАРЕДБИ, ИЗМЕНЕНИЯ НА НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ: 

• Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 
комисии и взаимодействието му с общинска администрация на община 
Шумен; 

• Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността 
на Общинския съвет Шумен, неговите комисии и взаимодействието му 

с администрацията на община Шумен; 

• Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на 
територията на община Шумен; 

• Предложение за допълнение на ал. 2,  т. 2 от Правилника за 
устройството и дейността на Общинско предприятие „ Чистота” - гр. 

Шумен; 

• Изменения на Наредбата за определяне размера на местните данъци на 
територията на община Шумен; 

• Изменение и допълнение на чл. 22, ал. 1, т. 4 и чл. 27 от Наредба за 
условията и реда за установяване на жилищни нужди за настаняване 
под наем и за продажба на общински жилища. 

 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ: 

• Даване на съгласие за кандидатстване с проект по Целева програма за 
подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени 

в социални услуги, делегирани от държавата дейност от резидентен тип 

на територията на страната и домовете за деца, лишени от родителска 
грижа от I до XII клас; 

• Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043 

„Център за ранно детско развитие в Община Шумен“; 



• Даване съгласие за кандидатстване на община Шумен с проектно 

предложение по процедура чрез директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение 
BG05M9OP001-2.056 „Социално- икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – 

Компонент 2, финансирано от Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“2014-2020 и Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“ 2014-2020; 

• Определяне дейността по предоставянето на топъл обяд като местна 
дейност, по смисъла на Закона за публичните финанси; 

• Кандидатстване с проект по Оперативна програма за храни и/или 

основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020, 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG05M9OP001-5.001 - „3.1 - Топъл обяд в условията на 
пандемията от COVID – 19“. 

 

ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С 

ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО: 

• За продажба на общински жилища са взети 4 решения; 

• За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 12 решения; 

• За учредяване право на пристрояване на сграда са приети 3 решения; 

• Предоставяне под наем на спортен обект - Открита спортна площадка в 

южната част на Спортен комплекс „Плиска“; 

• Предоставяне под наем на спортен обект - Открита спортна площадка в 

югоизточната част на Спортен комплекс „Плиска“; 

• Предоставяне под наем на спортен обект - Зала за вдигане на тежести в 

Спортен комплекс „Плиска“; 

• Предоставяне под наем на спортен обект - Фитнес зала в Спортна зала 
„Младост“; 

• Изменение и допълнение на Решение № 67 от 30.01.2020 г. на 
Общински съвет - Шумен относно прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 

1 и ал. 2 от ЗОС и сключване на договор за прехвърляне на собственост 
във връзка с изпълнение на Решение № 302 от 20.12.2012 г. на 
Общински съвет - Шумен; 

• Предоставяне на ППМГ „Н. Попович“ в гр. Шумен, ул. „Кирил и 

Методий“ № 68 на класни стаи от южното крило на сградата, които се 
ползват от VІ ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен; 

• Предоставяне на апартамент № 73, вх. 4, ет. 1 на ул. „Генерал 

Драгомиров“ № 48, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“; 

• Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот - 
общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от 
ЗОС; 



• Осигуряване на помещение за репетиционна и административна 
дейност на Смесен хор „Проф. Венета Вичева“; 

• Даване на съгласие на „КОЦ-Шумен“ ЕООД да сключи договор за 
инвестиционен кредит в размер на 5 млн. лв.  и представяне на 
обезпечения пред банката кредитор, за закупуване на линеен 

ускорител; 

• Даване на съгласие Медицински университет - Варна да отстъпи на 
„МБАЛ-Шумен“ АД помещения на трети етаж  от сграда на ул. „Васил 

Априлов“ № 63 в гр. Шумен; 

• Безвъзмездно придобиване в собственост на недвижим имот-частна 
държавна собственост по реда на чл. 54 от ЗДС; 

• Предложение за промяна на местоположението и пребазиране на 
почистващата техника от кв. Боян Българанов в гр. Шумен; 

• Предоставяне на имотите - полски пътища, включени в заповеди на 
директора на ОД „Земеделие” – Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ; 

• Определяне на имотите - общинска собственост, които подлежат на 
задължително застраховане. 

 

ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ: 

• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-

Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г.; 
• Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на 
Асоциация  по ВиК  на обособената територия, обслужвана от „ВиК-

Шумен“ ООД, на 03.11.2020 г.; 
• Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване 
и канализация - Шумен“ ООД, на 31.07.2020 г.; 

• Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване 
и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 30.10.2020 г.; 

• Определяне на управител на „Медицински център онкология“ ЕООД 

гр. Шумен. 

 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ: 

• Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от 
местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021-

2023г. на Община Шумен; 

• Писмо с изх. № 61-01-309 от 11.09.2020 г. на Изпълнителният директор 

на МБАЛ-Шумен АД за начисляването и плащането на данък при 

придобиване на имущества по дарение от МБАЛ-Шумен АД; 

• Освобождаване от заплащане на наем от наематели по сключени 

договори за наем за имоти-публична общинска собственост, намиращи 

се на територията на общинските образователни институции за 
времето, през което в същите е прекратен достъпа поради усложнената 



противоепидемична обстановка във връзка с разпространението на 
COVID-19 на територията на Община Шумен и учениците се обучават 
неприсъствено чрез дистанционна форма на обучение; 

• Освобождаване на автомобилите с нулеви вредни емисии 

/електромобили/ от заплащане на цени за паркиране в зоните за платено 

паркиране; 
• Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за 

2020г., към 01.11.2020 г.; 
• Одобряване на план-сметка за 2021 г. за необходимите разходи, 

съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси, на територията на 
община Шумен; 

• Продажба на движима вещ - собственост на Община Шумен. 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 

• Даване мнение за опрощаване на задължение по постъпила преписка с 
вх. № 61-01-177/29.05.2020 г. от Администрацията на Президента на 
Република България, във връзка с подадена молба от Пламен Тодоров 

от гр. Шумен; 

• Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински 

колектив на община Шумен”; 

• Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване 
на одит на годишния финансов отчет на „Комплексен онкологичен 

център-Шумен“ ЕООД за 2020 г. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ: 

• Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие 
на децата и учениците от община Шумен (2020-2022 г.); Приемане 
Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на 
децата и учениците в община Шумен за 2020 г.;  

• Програма за реализиране на Стратегията за развитие на 
образованието в община Шумен за учебната 2020/2021 година; 

• Приемане на годишна програма за развитие на туризма в община 
Шумен за 2020 г.; 

• Приемане на Годишна програма за развитие на туризма в Община 
Шумен за 2021 г.; 

• Сертифициране на Туристически информационен център в 

съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 26 октомври 2015 г. за 
единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите 
информационни центрове /ТИЦ/ и Националната мрежа на ТИЦ; 

• Отдаване под наем на обект, част от публична общинска собственост в 

VІ ОУ „Еньо Марковски” - Шумен; 



• Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива 
за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в 

училищата на община Шумен за учебната 2020/2021 г.;  
• Утвърждаване състава на Управителен съвет на Общински фонд 

„Култура“; 

• Предложение за изработка на идеен проект за юбилейна награда, която 

ще се връчва по повод на годишнини на изтъкнати дейци и 

организации в областта на културата и изкуството, образованието и 

науката; 
• Утвърждаване състав на жури за класиране на идеен проект за 
юбилейна награда, която ще се връчва по повод на годишнини на 
изтъкнати дейци и организации в областта на културата и изкуството, 

образованието и науката. 
 

ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И 

ЕКОЛОГИЯ: 

• Определяне на териториалния обхват за прилагане на Наредба № 6 от 7 

октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която 

се използва за битово отопление; 
• Бяха взети 23 решения за ПУП, съобразно разпоредбите на чл. 124а, ал. 

1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 5, чл. 124, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 от ЗУТ; 

• Прилагане разпоредбите на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - 4 решения; 

• Продължение на ул. „Поп Васил Войников“ от О.Т. 6446А - през О.Т. 

6446Б до О.Т. 6448В;  

• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във 

връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за 
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  - 4 

решения;  

• Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската 
собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и 

чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество  - 3 решения.  

 

ДРУГИ РЕШЕНИЯ: 

• Национална кампания за набиране на средства за Мадарския конник; 

• Решение във връзка с водната криза в малките населени места в 

община Шумен; 

• Определяне представител на Общински съвет Шумен в Областен съвет 
за намаляване риска от бедствия; 

• Поправка на Решение № 240 по протокол № 13 от 24.09.2020 г. на 
заседание на Общински съвет Шумен; 

• Промяна на Решение № 276 по протокол № 16 от 30.11.2020 г. на 
Общински съвет - Шумен. 



 

За информация бяха разгледани: текущото изпълнение на бюджета на 
община Шумен към 30.06.2020 г.; отчет за изпълнението на решенията на 
Общинския съвет през първото полугодие на 2020 година; отчет за дейността 
на Общинския съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2020 г. - 

30.06.2020 г.; текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 

30.09.2020 г. 
 За отчетния период има върнато едно решение от областния управител. 

   

 Първоначалният вариант на отчета беше изпратен по електронната поща 
на всички председатели на постоянни комисии, за да се запознаят с него и ако 

имат предложения за допълнения или изменения в него, те да бъдат направени. 

Получихме само едно предложение за допълнение - от г-жа Деница Спасова - 
председател на ПК по ККИНТИПВМП. Допълнителният текст е отразен в 

отчета за дейността на Общинския съвет. 
 

 

 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. 

 

 

 

 

 
инж. Красимир Минчев 

Председател на  
Общински съвет Шумен 

 


