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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН      

       9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 
        e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
ГР. ШУМЕН 
 
 

                ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

от  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – кмет на Община Шумен 
 
 
ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на улици за текущ ремонт, финансирани с 
трансформирана целева субсидия за капиталови разходи. 
 
 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

  
 На основание чл. 51, ал. 2 и чл. 111, ал. 1 от Закона за публичните финанси 
(ЗПФ), във връзка с чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България 
(ЗДБРБ) за 2021 г. и Решение №367 от 29.04.2021 г. на Общински съвет Шумен, 
Министерството на финансите извърши промяна на размера на средствата от целева 
субсидия за капиталови разходи, определен с чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., като 
трансформира 50% (807 461 лева) от целевата субсидия за капиталови разходи в 
трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни текущи ремонти на 
общинска улична мрежа. 
 След извършен анализ са установени различия между необходимите и 
планираните стойности при някои обекти от списъка, произтичащи от настъпили нови 
обстоятелства и промяна на вида дейности, които са извършени  при изпълнение на 
СМР. Което налага актуализиране на списъка на улици за текущ ремонт, финансирани с 
трансформирана целева субсидия за капиталови разходи. 
 На основание чл. 45, ал. 5 от ПМС № 408 от 2020 г. по решение на общинския 
съвет, до размера на трансформираната целева субсидия за капиталови разходи по реда 
на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г, може да се извършват компенсирани промени между 
разходите за неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на 
сгради, публична общинска собственост, в рамките на бюджетната година. 
 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет гр. Шумен да вземе 
следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

 1. Утвърждава предложените промени по списъка за текущ ремонт на общински 
пътища и улична мрежа, финансирани с трансформирана целева субсидия за 
капиталови разходи, на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г., както следва: 
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Наименование, местонахождение на обектите за 
текущ ремонт,  финансиране с 

трансформираната целева субсидия за 
капиталови разходи 

 Размер на средствата, с които 
ще се финансират разходите за 

обектите  

Текущ ремонт на ул. „Стилиян Чилингиров“ - 
участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. 
„Цар Освободител“ 

64689 

Текущ ремонт на ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ - участъка от ПМГ "Н. Попович" до 
ул. „ Петър Парчевич“ 

138492 

Текущ ремонт на ул. „Рафаил Попов“ - участъка 
от ул. „Цар Иван Александър“ до ул. „Цар 
Освободител" 

72478 

Текущ ремонт на ул. „Св. Св. Кирил и 
Методий“ - участъка от ул. „Климент 
Охридски“ до ул. „Васил Друмев“ 

169036 

Текущ ремонт на ул. „Братя Андрей и Веселин 
Стоянови“ - участъка от ул. „Вл. Вичев“ до ул. 
„Охрид“ 

25211 

Текущ ремонт на ул. „Стилиян Чилингиров“ - 
участъка от ул. „Цар Иван Александър“ до бул. 
„Славянски“ 

30029 

Текущ ремонт на ул. „Димитър Благоев“, с. 
Ивански 

78250 

Текущ ремонт на Паркинг na ул. "Съединение" 
101 /зад Регионална библиотека „Стилиян 
Чилингиров“/  

76070 

Текущ ремонт на SHU 1190 (ІІ-73, Шумен - 
Ивански) Р.Димитриево - Салманово - Граница 
общ.(Шумен - В.Преслав) - Златар (ІІІ-7302) 

48000 

Текущ ремонт на SHU 1182 (І-4, Търговище - 
Шумен) Черенча - Новосел - Шумен (SHU 1188) 

61000 

Текущ ремонт на SHU 1065 (ІІІ-7003) Царев брод 
- Велино - Граница общ. (Шумен - Хитрино) - 
Живково - Граница общ. (Хитрино - Каолиново) 
- SHU 1060) 

44206 

ОБЩО: 807461 
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 2. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените в модул 
„Капиталови разходи и текущи ремонти“ на Информационната система за общините 
(ИСО). 
 
 
 
  
С уважение, 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 
 
 


