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РЕШЕНИЕ № 367 

по протокол № 21 от 29.04.2021 г. 
  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ 

ремонт на улична мрежа на територията на Община Шумен 

и даване на съгласие за внасяне на предложение до 

Министерство на финансите за трансформиране на част от 

целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от 

ЗДБРБ за 2021 г. в целеви трансфер за финансиране на 

разходи за неотложни текущи ремонти на общински 

пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска 

собственост в Община Шумен, на основание чл. 89 от 

ЗДБРБ за 2021 г. 

 

 

/ т. 1 - 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/ т. 2 - 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 

 

1. Да бъдат изпълнени следните обекти за 2021 г. на обща стойност до 

1 660 000 лв., както следва: 

 

 
№ УЛИЦА УЧАСТЪК ВИД ДЕЙНОСТИ 

 ГР. ШУМЕН   

1 ул. „Неофит Бозвели“ от ул. „В. Априлов“ до ул. 

„Васил Друмев“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

2 ул. „Марица“ № 24  текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

3 ул. „Стилиян Чилингиров“ от ул. „Цар Иван 

Александър“ до ул. „Цар 

Освободител“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

4 ул. „Беласица“ от ул. „Цар Иван 

Александър“ до ул. „Цар 

Освободител" 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

5 ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

от ПМГ до ул. „ Петър 

Парчевич“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

6  ул. „Петър Делян“ от ул. „Цар Иван 

Александър“ до ул. „Цар 

Освободител" 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

7  ул. „Рафаил Попов“ от ул. „Цар Иван 

Александър“ до ул. „Цар 

Освободител" 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

8 ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ 

от ул. „ Климент Охридски“ 

до ул. „Васил Друмев“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 



9  ул. „Цар Асен I“ от ул. „Цар Иван 

Александър“ до ул. „Цар 

Освободител" 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

10 ул. „Крум Арнаудов“ от ул. „Съединение“ до ул. 

„Охрид“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

11 ул. „Битоля“  текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

12 ул. „Панайот Волов“ от ул. „Св. Св. Кирил и 

Методий“ до ул. „В. 

Априлов" 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

13 бул. „Симеон Велики“ Локално платно от ул. „Гоце 

Делчев“ до ул. „Дедеагач“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

14 ул. „Индустриална“ от бул. „Плиска“ до Сердика текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

15 ул. „Възраждане“ от хотел Нирвана до ул. 

„Възрожденец“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

16 ул. „Братя Андрей и 

Веселин Стоянови“ 

от ул. „Вл. Вичев“ до ул. 

„Охрид“ 

текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

    

 КВ. МАКАК   

17 ул. „Елин Пелин” от ул. „Мир“ до ул. „Чавдар“ текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

18 ул. „Албена“  текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

 ПАРКИНГИ   

19 ул. „Владайско въстание“ 

№ 5, 7 

 текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

20 Паркинг пред Томбул 

джамия 

 текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

21 Паркинг зад библиотеката  текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

22 пл. Оборище  текущи ремонти на настилки и 

тротоари 

23 ул. „Раковска“  от бул. „Съединение“ до 

парк Кьошковете 

 

 

 Списъкът с предложените улиците да бъде актуализиран през м. юли при 

актуализация на бюджета или при одобряване на целевия кредит за 

асфалтиране.  
 

2. Дава съгласие по реда на чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. кмета на Община 

Шумен да направи предложение до министъра на финансите за 

трансформиране на 50% (807 461 лева) от  целева субсидия за капиталови 

разходи в трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни 

текущи ремонти на общинска улична мрежа за обекти поименно и стойностно 

определени в Приложение № 14. 

 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


