
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

РЕШЕНИЕ № 574 

по протокол № 30 от 23.12.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

ОТНОСНО: Приемане на Програма за развитие на малките 

населени места в община Шумен 2022 – 2027 г. 

 

/Анализ на състоянието, нуждите  и потенциала за развитие на малките 

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

/Цели и приоритети за развитие на малките населени места - с 38 гласа „за”, 

без „против” и без „въздържали се”/ 

/Индикативна таблица за предвидените мерки и дейности - с 39 гласа „за”, без 

„против” и без „въздържали се”/ 

/Предложения за проекти и проектни идеи за включване в Програма за 

развитие на малките населени места в община Шумен 2022 – 2027 г. - с 39 

гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Приложение № 1 - Основен списък - села - с 38 гласа „за”, без „против” и без 

„въздържали се”/ 

/Приложение № 2 - Резервен списък - села 2021 - с 39 гласа „за”, без „против” 

и без „въздържали се”/ 

/Необходими ремонтни дейности на културни институти/читалища в селата/ за 

2022 г. - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/Обобщена информация относно заявките на училищата и градините за 

извършване на ремонти през 2022 г. в населените места - с 39 гласа „за”, без 

„против” и без „въздържали се”/ 

/Справка за получените заявки за необходимите ремонти по кметства  - с 38 

гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/с 38 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 2 и т. 3 - с 27 гласа „за”, без „против” и 6 „въздържали се”/ 

 

1. Приема Програма за развитие на малките населени места в община 
Шумен 2022 - 2027 г.  

2. До приемане на бюджета на общината за 2022 г. да бъдат предложени 

срокове, в които ще се изпълнят дейностите и мероприятията предвидени в 

програмата. 

3. Средствата необходими за изпълнението на програмата за съответната 
година да бъдат включени в бюджета на общината за годината.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


