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РЕШЕНИЕ № 553 
по протокол № 29 от 25.11.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО: Актуализиране на списъка на улици за текущ ремонт, 
финансирани с трансформирана целева субсидия за 
капиталови разходи 

 
/с 37 гласа „за”, без „против” и 1 „въздържал се”/ 

 
 

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: 

 
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“ 

64 689 

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

138 492 

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

72 478 

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

169 036 

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

25 211 



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

30 029 

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

78 250 

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

76 070 

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

48 000 

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

61 000 

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

44 206 

ОБЩО: 807 461 

 

 
 2. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените в модул 
„Капиталови разходи и текущи ремонти“ на Информационната система за 
общините (ИСО). 
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