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  Уважаеми общински съветници, 

 

 В последните няколко месеци нееднократно сме разговаряли за начина, по 

който трябва да променим политиката на Община Шумен спрямо малките 

населени места – 26 – те села на територията на общината. По време на 

последното заседание на Консултативния съвет, предложих Общинският 

съвет да приеме стратегия за развитие на малките населени места. В тази 

стратегия да залегнат определени приоритети и политики спрямо селата, 

които Общинският съвет да спазва при приемане на бюджетите  на 

общината през следващите години. В процеса на избистряне на идеята, 

прецених, че стратегията като документ е по- генерален и по-общ. 



Практически, като че ли ще бъде по-полезно за малките населени места да 

приемем конкретна програма, в която нашите основни цели и насоки да 

бъдат предложени и да  залегнат в нея. Заслужава да помислим за 

практиката и на по-малки общини от нашата за това, кметовете на населени 

места да станат второстепенни разпоредители с бюджетни средства; да се 

увеличи процентът, който се предоставя на самото населено място при 

продажба или отдаване под наем на имоти, които се намират в населеното 

място, или в неговото землище; да се изработи механизъм, съгласно който 

кметовете на населеното място и хората от селото да имат по- активно 

участие при възлагане на обществени поръчки, свързани с населеното 

място, както и при обявяване на търгове или конкурси, отнасящо се до това 

населено място. По този начин самите хора, живеещи в населеното място, 

ще имат възможност да осъществяват по-голям контрол върху  общинската 

собственост, намираща се на тяхна територия и върху процесите, свързани 

с нея. Решение трябва да вземем по въпроса, дали програмата да бъде с 

определен срок – тригодишен или петгодишен. Моето мнение е, че трябва 

да бъде тригодишна. 

   Разсъждавах по въпроса дали временна комисия да изработи тази 

програма. Според мен по-работещият вариант е самият Консултативен 

съвет, съвместно с администрацията и при активно участие на кметовете на 

населени места да я изработи. Зная, че не е правено в този вид до този 

момент в Общински съвет Шумен. Но за приемането на такъв документ е 

необходим широк консенсус на всички политически сили. Според мен, този 

широк консенсус, може да бъде постигнат при заседания на ръководствата 

на политическите сили, излъчени в Общинския съвет. При съгласие между 

политическите сили върху съдържанието на програмата, юридически всеки 

съветник, би могъл да внесе в Общинския съвет програмата като документ, 

или тя може да бъде внесена, подписана от всички представители на  

политическите сили. Разбира се, тази докладна записка е отворена и в 

рамките на дискусиите в постоянните комисии, ще приема всички разумни 

предложения за изменения или допълнения, дори и за промяна на целия 

механизъм, който съм предложила – например вместо Консултативния 

съвет, програмата да бъде изработена от временна комисия, или да 

възложим на кмета на общината и администрацията да изготви такава 

програма. 

 Според мен, по време на заседанията на Постоянните комисии, трябва да 

помислим и вземем решение по следните въпроси: 1. Дали да се приеме 



такъв документ, отнасящ се до развитието на малките населени места и 

какъв да бъде той – стратегия, програма, или друг вид документ? 2. Кой да 

изработи документа  - консултативният съвет, временна комисия или 

кметът на общината? 3. В какъв срок да бъде изработен и приет този 

документ и за какъв срок да се отнася? 4. Какви да бъдат добрите практики 

от други общини, които да бъдат възприети и да залегнат в този документ, 

или какви нови практики да бъдат заложени, с оглед на гарантиране на 

финансовата децентрализация на малките населени места? 

     С оглед на гореизложеното, предлагам Общинският съвет да приеме 

следното 

 

     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е: 

 

 1. Консултативният съвет, съвместно с кмета на общината и посочени от 

него служители от администрацията, с участието на кметовете на населени 

места да изработят ПРОГРАМА за развитие на малките населени места на 

територията на общината. 

 2. Програмата да бъде изработена в срок до 15.11.2021 година и да бъде 

внесена за разглеждане и приемане от Общинския съвет на сесията през 

месец ноември 2021 година. 

3. Заложените и приети от Общинския съвет политики в Програмата за 

развитието на малките населени места да намерят своето конкретно 

проявление при приемането на бюджетите на Община Шумен през срока, в 

който действа програмата. 

 

 

                                                                С УВАЖЕНИЕ: 


