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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ 
ШУМЕН  

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
ОТ  РОСИЦА АНТОНОВА - ЗАМЕСТНИК-КМЕТ „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“  

НА ОБЩИНА ШУМЕН  /ЗА КМЕТ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № РД-25-2315/07.10.2021 Г.  
НА КМЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН/ 

 

 

Относно: Изменение на план-сметката за провеждане на местен референдум на 26.09.2021 г. в 
село Мадара  

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  

С Решение № 446 по протокол № 25 от 29.07.2021 г. с  Приложение № 32 бе одобрена  

прогнозна план-сметка на средствата, необходими за провеждането на местния референдум в 

село Мадара на 26.09.2021 г. на общата стойност 14 550 лв.  

Така приетата прогнозна план-сметка следва да бъде изменена със сумата от  4 363,00 лв. 

и от 14 550,00 лв.  да се увеличи на 18 913,00 лв., което се налага след приети от Централната 

избирателна комисия (ЦИК) решения с номера:  

Решение № 487-МР от 05.08.2021 г. - с това решение са определени еднократните 

възнаграждения на членовете на ОИК, както следва: председател – 460,00 лв., зам.-председател 

и секретар – 430,00 лв. и членове – по 400,00 лв. В прогнозната план-сметка тези 

възнаграждения бяха прогнозирани в размер 150 лв. 

Решение № 492-МР от 16.08.2021 г. – с това решение е определено еднократно 

възнаграждение на експерт в размер 220,00 лв. В прогнозната план-сметка такова 

възнаграждение не е планирано. 



Решение № 675-МР от 04.10.2021 г. – с това решение се задължава Община Шумен да 

плати допълнително възнаграждение в размер 50 % от  еднократните възнаграждения на ОИК, 

СИК и на експерта за работа в извънредна епидемична обстановка.  

Влезлите в сила решения на ЦИК са задължителни за изпълнение.  

Приложение: План-сметка на средствата, необходими за провеждането на местния 

референдум в село Мадара на 26.09.2021 г. – окончателна. 

С оглед на гореизложеното  и на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), предлагам Общинския съвет - Шумен да 

вземе следното: 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Одобрява разходите за организирането и финансирането на местния референдум, които 

се осигуряват от общинския бюджет, съгласно окончателна План-сметка.  

     Приложение: План-сметка на средствата, необходими за провеждането на местния 

референдум в село Мадара на 26.09.2021 г. – окончателна. 

 

 

 

С уважение, 

РОСИЦА АНТОНОВА 
Зам.- кмет „Икономическо развитие“ 
(За кмет, съгл. Заповед № РД-25-2315  
от 07.10.2021 г. на Кмета на Община Шумен) 

 
 
 


