
                 ДОКЛАД 

От Контролния съвет по управлението на средствата на проектите във връзка с чл. 
18 от Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за 
развитие    на младите хора в Община Шумен за 2020 г. 

Днес 27.01.2021 г. се проведе заседание на Контролният съвет по управлението на 
средствата, разходвани в изпълнение на Правилника за финансиране на младежки проекти 

в изпълнение на Стратегията за развитие на младите хора в състав: 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: Виолета Неделчева – Председател на ПК по БФ 

          ЧЛЕНОВЕ: 1. Бисерка Йовчева – член на ПК по ЗСП 

             2. Добри Стоянов – член на ПК по МДС 

 

 Контролният съвет (КС) осъществява контрола по набирането и управлението на 
средствата за финансиране на младежки проекти, съгласно чл. 10 ал. 4 от Правилника за 
финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие на младите 
хора в Община Шумен (Правилника).  
 Настоящият доклад е изготвен в изпълнение на чл. 18 от същия Правилник. Преди 

изготвянето на доклада е извършена проверка на: Отчетите до общината, предоставени от 
Експертния съвет във връзка с чл. 14 от Правилника; всички заповеди на общината, 
относно финансиране на младежки проекти; приложените окончателни отчети за 
приключили проекти; фактури, касови бележки и други документи по счетоводната 
отчетност, както и документация, свързана с набирането и изразходването на средствата за 
финансиране на младежки проекти. При проверката се установи, че всички необходими 

документи по изпълнение на договорите, фактури и други са в наличност, правилно 
попълнени и съхранявани. Отчетите са изготвени в срок, съгласно изискванията на чл. 16 от 
Правилника.  
 

I. НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА 

 

Набирането на средства за младежки проекти е регламентирано в чл. 3 ал.1 на 
Правилника за финансиране на младежки проекти в изпълнение на Стратегията за развитие 
на младите хора в Община Шумен. Конкретният размер всяка година се определя с 
приемането на бюджета на Община Шумен по функция „Култура“. 

Източник на средства за 2020 г. са средствата планирани и постъпили като бюджетен 

кредит по функция „Култура“, дейност „Младежки дейности, спорт и туризъм“. 

 

Одобрените средства в бюджета на общината за дейност „Младежки дейности, спорт и 

туризъм“ за 2020 г. са  в размер на 30 000 лв. 
 

II. ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА 

 

През 2020 г. са предвидени средства в бюджета на Община Шумен за финансиране 
на младежки проекти по Правилника за финансиране на младежки проекти в размер на 
30 000 лв., които са разпределени в две сесии: 

 

През първата сесия от общо девет подадени проектни предложения са одобрени от 
Експертния съвет 8 и финансирани 7 младежки проекта на стойност 20 130 лв.  както 
следва: 



- Робо Академия – Денис Исметов – „Робо Академия 2020“ – 2600 лв. 
• Отчетени 2612.95 лв. 
• Финансирани 2600 лв. 

- Сдружение „Алтернативи, доброволчество, развитие „Алдора“ –    Онлайн срещи 

„Професионалистите“ – 1860 лв. 
• Отчетени 1895.98  лв. 

• Финансирани 1860 лв. 
- Севдалина Тодорова – „Реализация на културен продукт с Градски духов оркестър 

„Михаил Биков“ – 3000 лв. 

• Отчетени 3000 лв. 

• Финансирани 3000 лв. 
- Вокално театрална формация „Аврида“ – „Концертът може да дойде при Вас „ – 

2050  лв. 

• Отчетени 2100 лв. 

• Финансирани 2050 лв. 
- Сдружение фолклорен танцов ансамбъл „Гайтани“ – „Закупуване на северняшки 

носии за ДТА „Пъргавелче“ – 1500 лв. 

• Отчетени 1500 лв. 

• Финансирани 1500 лв. 
- Сдружение „Роми медникари“ – „Академия на успеха“ – 3000 лв. 

• Отчетени 3000.20 лв. 

• Финансирани 3000 лв. 
- СНЦ Скаутски клуб „Мадарски конник“ – Екопътека „Кьошкове – Бигора – Русалка“ 

– 6120 лв. 

• Отчетени 6120.80 лв. 

• Финансирани 6120 лв. 
- Фондация „Подобри“ – „CODE4SHUMEN“– 4000 лв. Този проект не е реализиран и 

за това е приложен писмен отказ от финансиране в размер на 4000 лв.  
 

Реализирани 7 проекта със сумата от 20 130 лв. 

 През втората сесия бяха одобрени за финансиране 5 младежки проекта на стойност 
9869.96 лв., както следва: 

- Валентин Ангелов - „Спорт за здраве“– 619.96 лв. 

• Отчетени 620.56 лв.  

• Финансирани 619.96 лв. 
- Петко Турданов - „Естетическо възпитание на младежите в град Шумен“ –3 984.00 

лв. 

• Отчетени 3990 лв.  

• Финансирани 3984.00 лв. 
- ЦПЛР-ОДК „Анастас Стоянов“, гр. Шумен - „Магията на светлината“ – 2 991,00 лв. 

• Отчетени 2991.00 лв.  

• Финансирани 2991.00 лв. 



- Градски училищен парламент - „Изкуството в нас – дни на изкуството“ – 1 950,00 лв. 

• Отчетени 1283.52 лв. 

• Финансирани 1950.00 лв.  

• Възстановена сума 666.48 лв. 
- СНЦ „Общество 528“ - Младежки турнир по Yu-Gi-Oh – 325,00 лв. 

• Отчетени 325.00 лв.  

• Финансирани 325.00 лв. 
 

 Финансовите средства от общината за финансирането на проектите от втората сесия 
са 5 870 лв. плюс 4000 лв. преходен остатък от първа сесия – общо 9 870 лв. , от които не е 
усвоена сумата от 666,52лв.  
 

Съгласно чл. 3 ал. 2  от Правилника за финансиране на младежки проекти остатъкът 
от средствата за годината е преходен и се използва през следващата година. Преходния 
остатък за 2020 г. е в размер на 666.52 лв. 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНА С УСЛОВИЯТА И РЕДА 

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА. 

 

Съгласно изискванията на чл. 4 от Правилника финансовото подпомагане на 
Младежките проекти се организира от Експертен съвет (ЕС), а контрола се осъществява от 
Контролен съвет (КС). ЕС е изготвил и внесъл необходимото предложение на бюджет за 
финансиране на Младежки проекти пред кмета на Община Шумен, осъществил е 
непрекъснат контрол по финансовото изпълнение на Младежките проекти, проверил е 
отчетите на проектите и е изготвил обобщен отчет за календарната 2020 г. ЕС е изработил 
образец на формуляр и правила за оценяване на постъпили проектни предложения за 2020 

г. Документацията по проектите е класифицирана в необходимия вид и съдържа 
изискуемите документи за предоставяне на средства и тяхното отчитане. Към 

предложенията за финансиране на проектите, от председателя на ЕС са приложени 

съответните протоколи от проведени заседания на ЕС. Средствата от страна на Общината, 
са предоставени при одобрен проект, въз основа на сключен договор след издадена заповед 
от кмета на Общината. Счетоводната отчетност се води съгласно Закона за счетоводството 
и съществуващата нормативна база. При вземане на решение за финансиране се спазват 
приетите критерии и условия.  

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:  

  Виолета Неделчева 
 

 ЧЛЕНОВЕ:  

1. Бисерка Йовчева 
 

2. Добри Стоянов 


