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ПРОТОКОЛ  

 

 

 Днес, 04.10.2021 г. от 10:30 часа в зала 363 на Община Шумен се проведе заседание на 
временната  комисия, създадена с Решение № 447 от 29.07.2021 г. на Общинския съвет – Шумен, 

която да обсъди предложенията, да оцени обектите от уличната инфраструктура в селата на Община 
Шумен и да направи предложение до кмета на общината и Общински съвет – Шумен кои обекти да 
бъдат финансирани чрез дългосрочния инвестиционен заем в размер на 4 000 000,00 лв. 
 На заседанието присъстваха :  
 Председател: 

1. инж. Боян Тодоров – заместник – кмет „Строителство и екология“ 

 Членове: 
2. инж. Валентина Йорданова - директор на дирекция УТ 

3. инж. Анатолий Николов – началник отдел „Инвестиции и екология“ 

4. Йордан Киров – кмет на с. Салманово 

5. Красимир Костов – общински съветник. 
 Отсъстват:  Стефан Живков – кмет на с. Царев брод, Васил Василев – кмет на с. Илия 
Блъсково, Хасан Хасанов – кмет на с. Черенча и Алекси Чолаков - кмет на с. Белокопитово. 

Има необходимият кворум и комисията може да взема решения. 
 Сред присъстващите бяха и общинските съветници Данаил Данчев, Иван Йонков, Метин 

Джамбазов и Сунай Садък, както и кметовете на с. Струйно, с. Средня, с. Радко Димитриево, с. 
Панайот Волов, с. Овчарово, с. Костена река, с. Новосел, с. Мараш, с. Мадара и с. Лозево. 

 Заседанието бе открито от инж. Боян Тодоров – заместник – кмет „Строителство и екология“. 

Той припомни каква е целта на дългосрочния заем и необходимостта от него за подобряване на 
уличната инфраструктура в селата на Община Шумен. На предходното заседание комисията реши 

бюджета за всяко село да бъде на база следните критерии: „Брой жители по постоянен адрес“ и 

„Дължина на уличната мрежа в населеното място“. Тъй като малките населени места са с много 

малък бюджет, който е недостатъчен за трайно решаване на проблемите в селото, се налага да се 
намери баланс и апелира за разбиране от страна на кметовете на по-големите села в Община Шумен. 

Той представи изработената таблица от общинска администрация и предложи да се премине към 

обсъждане, като се разглежда отделно всяко село. 

 Бяха изслушани кметовете на  с. Струйно, с. Средня, с. Салманово, с. Радко Димитриево, с. 
Панайот Волов, с. Овчарово, с. Костена река, с. Новосел, с. Мараш, с. Мадара и с. Лозево, след което 

комисията се съгласи с техните искания за промяна по отношение на списъка с улици. 

 

1.…………………….         2. ………………………….           3. ………………………….. 

(инж. Боян Тодоров)           (инж. Валентина Йорданова)      (инж. Анатолий Николов) 
 

4. ……….………         5. ………..……….           6.…………..……         7. ……………………. 

(Йордан Киров)           (Красимир Костов)         (Стефан Живков)            (Васил Василев)  
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 Данаил Данчев изказа мнение, че ако не се удовлетворят желанията на кметовете до размера 
на полагащите им се средства на база двата критерия, отново ще има недоволни. Той предложи в 
селата които има необходимост от още средства, разликата да не бъде за сметка на други села, а да 
се предвидят от Общинския бюджет.    
 Метин Джамбазов припомни, че на Общинската сесия е имало съгласие от бюджета на 
Община Шумен за 2022 г. и 2023 г. да се предвидят по 750 000 лв. Според него така ще се реши 

проблема генерално. 

 Красимир Костов предлага да се вземе решение недостига от 1 500 000 лв. да се финансира 
във следващите две бюджетни години. 

 Сунай Садък предложи да се обединят двата списъка – основен и резервен, като те да не 
бъдат окончателни, след обхождане на всяка от предложените улици и остойностяването им да се 
прецени кои да отпаднат.  
 Данаил Данчев отговори, че не е съгласен с предложението за обединяване на списъците, тъй 

като желанията на някои кметове са нереалистични и надхвърлят в пъти предвидения им бюджет. 
 Красимир Костов също смята, че трябва да има два списъка, като в резервния списък да се 
влагат допълнителни намерения, които ще се изпълняват във времето. Според него в резервния 
списък трябва да се включат и улици за очакъляване.  
 инж. Валентина Йорданова изказа мнение, че основната задача на комисията е да стигне до 

консенсус и да имаме основен списък в рамките на 4 000 000 лв. Тя обясни, че в предложения списък 
има заложен резерв и в квадратури и в цени, но според нея не трябва да се подценява и инфлацията, 
която се наблюдава последните месеци. След което апелира да се подходи с разум и да се формира 
един основен списък в рамките на 4 000 000 лв., а ако има икономии да се изпълняват улици от 
резервния списък, само след нарочно решение на комисията.  
 Данаил Данчев предложи да се вземе решение, селата на които им е отрязано от полагаемия 
бюджет, сумите да бъдат събрани и да се поемат, като ангажимент от общинският бюджет. 
 Всички присъстващи кметове и кметски наместници подписаха декларация, че са запознати 

и съгласни с посочените в списъка улици за асфалтиране с инвестиционния заем от 4 000 000 лв. 
 В 12:00 часа комисията прекрати работата си и реши да продължи заседанието в 13:30 часа 
в същата зала. 
 След прекъсването председателя на комисията откри заседанието в 13:30 часа в зала 363 на 
Община Шумен. 

 На заседанието присъстваха :  
 Председател: 

1. инж. Боян Тодоров – зам. – кмет „Строителство и екология“ 

Членове: 
2. инж. Валентина Йорданова - директор на дирекция УТ 

3. инж. Анатолий Николов – началник отдел „Инвестиции и екология“ 

 

1.…………………….         2. ………………………….           3. ………………………….. 

(инж. Боян Тодоров)           (инж. Валентина Йорданова)      (инж. Анатолий Николов) 
 

4. ……….………         5. ………..……….           6.…………..……         7. ……………………. 

(Йордан Киров)           (Красимир Костов)         (Стефан Живков)            (Васил Василев)  
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4. Йордан Киров – кмет на с. Салманово 

5. Красимир Костов – общински съветник 

6. Стефан Живков – кмет на с. Царев брод 

7.  Васил Василев – кмет на с. Илия Блъсково 

 Отсъстват:  Алекси Чолаков - кмет на с. Белокопитово и Хасан Хасанов – кмет на с. Черенча. 
Има необходимият кворум и комисията може да взема решения 
 Сред присъстващите бяха и кметовете на с. Коньовец, с. Кладенец, с. Ивански, с. Друмево, 

с. Дибич, с. Градище, с. Вехтово, с. Ветрище, с. Велино, с. Васил Друмев, с. Благово и с. Царев брод. 

 Бяха изслушани кметовете които присъстваха. След направения обзор и отразени някои 

промени по списъка, Общинска администрация пое ангажимент да преизчислен списъка, за да може 
комисията да излезе с окончателно решение. 
 Всички присъстващи кметове и кметски наместници подписаха декларация, че са запознати 

и съгласни с посочените в списъка улици за асфалтиране с инвестиционния заем от 4 000 000 лв. 
 След обсъждането и направените корекции комисията взе следните  
 

РЕШЕНИЯ: 

 

 1. Приема основен списък с улици нуждаещи се от ремонт в размер на 4 000 000 лв. 
(Приложение 1); 

 2. Приема резервен списък с улици нуждаещи се от ремонт (Приложение 2); 

 3. Предлага на кмета на Община Шумен в тригодишната бюджетна прогноза и в проектите 
на бюджета на Община Шумен за 2022 г. и 2023 г. да предвиди разходи за изпълнение на  
инвестиционни проекти за изграждане на уличната мрежа и междублоковите пространства в града 
и селата на Община Шумен в размер на 750 000 лв. годишно.   

  

Приложения: Приложение 1 –  Основен списък - проект 
  Приложение 2 – Резервен списък села 2021 г. 
                        Приложение 3 – Декларации от кметове и кметски наместници – 25 бр. 

  

КОМИСИЯ: 

 

1.…………………….         2. ………………………….           3. ………………………….. 

(инж. Боян Тодоров)           (инж. Валентина Йорданова)      (инж. Анатолий Николов) 
 

4. ……….………         5. ………..……….           6.…………..……         7. ……………………. 

(Йордан Киров)           (Красимир Костов)         (Стефан Живков)            (Васил Василев)  


