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П Р О Т О К О Л  

ОТ ПРОВЕДЕНОТО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ШУМЕН ЗА 2022 Г. 

 

     Днес 18.03.2022 г., в сградата на Община Шумен, в зала „Проф. Венета Вичева“, 
от 15.00 часа, на основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, се проведе 
публично обсъждане на проекта на бюджета на Община Шумен за 2022 година.  

На обсъждането присъстваха: кметът Любомир Христов, зам.-кметове, общински 
съветници, представители на общинската администрация, кметове на кметства, 
представители на бюджетните звена, общественици и граждани – общо 51 души /по 
приложени листи за регистрация/. 

Обсъждането откри г-жа Татяна Костова - заместник-кмет по бюджет и финанси на 
Община Шумен. 

 
  Г-жа Т. Костова: Добър ден! Благодарим на всички присъстващи, че уважихте 
публичното обсъждане на проектобюджета на Община Шумен за 2022 г.  
Това обсъждане е във връзка с изискване на Закона за публичните финанси и се 
провежда по ред, определен в Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 
прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, 
изпълнение и отчитане на общинския бюджет.  
        За това обсъждане се съставя протокол, който ще бъде внесен заедно с 
окончателния проект на бюджета в Общинския съвет. 
        На обсъждането присъстват кметът на oбщина Шумен г-н Любомир Христов, 
кметският екип, общински съветници и служители от общинската администрация: 
       За представяне на основните приоритети в проектобюджета за тази година, давам 
думата на г-н Любомир Христов. 
 

Г-н Л. Христов: Добър ден и от мен! Преди да представя приоритетите за 2022 година 
искам отново да благодаря на всички групи общински съветници, които изпратиха техните 
искания при структуриране на бюджета и на всички кметове на малките населени места, с 
които водихме разговори. Впоследствие с всички, направили предложения от групите, 
проведохме отново обсъждания и някои от предложенията, които бяха направени, приехме. 
Други бяха включени вече в бюджета за 2022 г. Така че още веднъж благодаря на колегите! 
Малко над 27 млн. лв. от местните приходи са предвидени за строителство, озеленяване и 
екология. Сред най-важните приоритети е подобряването на уличната инфраструктура и 
реализирането на инвестиционния проект за подобряване на пътната настилка, тротоарите 
в Шумен и малките населени места на стойност 20 000 000 лв., както следва: 



- „Рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в град Шумен“ – 
16 000 000 лв.  

- „Рехабилитация на улична мрежа в селата на община Шумен“ – 4 000 000 лв. 
        Това е един от приоритетите, подготвяме обществени поръчки и след като бъдат 
финализирани ще започне изпълнението на това, което е заложено.  

Приоритет е покриването на река Енчова и подобряването на техническата 
инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. „Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент 
Охридски“, гр. Шумен - 2 895 040 лв. Знаете, че от миналата година започнахме да говорим 
за този проблем, който се създава и с това искаме да отпушим изхода на града. Знаете, че 
там се извършва голяма инвестиция, хотелът, който се изгражда, ще започне да работи до 
края на тази година.  

Другото, което е необходимост знаете е, че Община Шумен от 6 години започна да 
обслужва град Шумен чрез общинската фирма за сметосъбиране и сметоизвозване. За пет 
години имаме закупени повече от 30 автомобила. Те трябва да се съхраняват в подходящи 
помещения, заради което ще бъде извършен ремонт на стойност от 1 100 000 лв. на халета, 
които са разположени в бившата Дивизия.  

Приоритет за 2022 г. е и изграждането на претоварна станция за смесени битови 
отпадъци в регионално депо, гр. Шумен  на стойност 350 000 лв. Една от целите ни е 
удължаване на живота на сметището. Сега се подготвя обществена поръчка за извозване на 
част или голяма част от битовите отпадъци в с. Езерово или на друго място в зависимост от 
това кой ще кандидатства, за да може да намалим обема на битовите отпадъци на нашето 
сметище. 

Друг приоритет е ул. „Асен Златаров“. Живущите в този квартал отдавна чакат да се 
направи ремонт на тази улица. Тя ще бъде изцяло новоизградена с подземни комуникации 
и осветление. 
Друг приоритет е и концертната зала „Проф. Венета Вичева“. Тук сигурно не е правен 
ремонт в близките 15-20 години. Когато тук се провежда едно музикално представление не 
е никак приятно да се усеща миризмата от ресторанта. Затова ни е приоритет да се направи 
ремонт, за който сме предвидили 500 000 лв. 
Не може град като Шумен, известен с толкова култура и история да няма собствена картинна 
галерия. Затова сме си поставили за цел да се извърши ремонт на къщите Елеонори 1 и 2 за 
1 200 000 лв.  
Това са част от приоритетите ни за тази година. Освен това има обекти от предходната 
година, които трябва да се довършат. Те са на обща стойност 16 294 367 лв. Един от тях е 
Спортен комплекс „Панайот Волов“. Там знаете започна изграждането на стадион с 
изкуствена настилка и тренировъчна зала. На финала сме и имаме за доплащане  през 2022 
г. - 545 410 лв. Може би след 2-3 седмици ще бъде насрочена комисия за въвеждане в 
експлоатация и там в скоро време ще започне да функционира и това спортно съоръжение 
наред със зала „Плиска“, която също се ремонтира със средства от Министерството на 
младежта и спорта.  



За Индустриалния парк бяха осигурени средства през миналата година на обща стойност                 
1 200 000 лева за изграждане на инфраструктура, която да спомогне за разширяването му 
или там ще бъде изградено едно кръгово кръстовище, което да свързва едната зона с другата.  
Предстои реконструкция и реновиране на спортен комплекс „Хиподрум - Кабиюк“-                            
4 000 000 лв. Имаме проведена обществена поръчка, има избран изпълнител, така че ще 
започне изграждането и ремонта му. 
Бяха осигурени средства за укрепване на бреговете на р. Енчова в размер на 500 000 лв. Там 
също чакаме обществената поръчка да приключи и да започнат аварийно-ремонтните 
работи.  
 Средства в размер на 550 000 лв. са осигурени за аварийни ремонтно-възстановителни 
работи на жп надлез на бул. „Ришки проход“ над жп линия „София-Варна“.  
И това, което от години чакаме, е ремонтът на Летния театър - 2 434 007 лв. и ремонтът на 
Младежкия дом на стойност - 2 518 357 лв. Или това всичкото говори за продължаване на 
инвестициите от преходния остатък е 16 294 367 лв. Ако има въпроси готов съм да отговоря.  
 
         Г-жа Т. Костова:  През това време да направя една малка презентация за останалата 
част от бюджета. Какво представлява? Бюджет 2022 г. ще е първият общински бюджет 
съставен, приет и изпълняван в условията на сложна вътрешно-икономическа и 
непредвидима външно-политическа обстановка. Какво искам да кажа? Не беше приет и 
обнародван до края на предходната година Закон за държавния бюджет; Продължаваща вече 
две години извънредна епидемична обстановка, породена от КОВИД-19; Криза, породена 
от ръста на цените на енергоносителите и материалите; Военните действия на територията 
на Украйна, застрашаващи мира и сигурността на Европа. 
         Тези обстоятелства поставят пред общината множество неизвестни и 
предизвикателства, които следва да бъдат предвидени в общинския бюджет. Този бюджет 
има за цел осигуряване на достатъчно резерви и буфери в бюджета, разбира се на 
нормативни основания, които гарантират гъвкавостта и оперативността на общинска 
администрация и Общинския съвет при вземането на решения и адекватно осигуряване на 
нуждите и потребностите при предоставяне на публичните услуги. 
    Кои са новите моменти, произлизащи от промяна в нормативната уредба и специфичните 
условия в бюджетната 2022 година в Община Шумен: 

 На първо място в проектобюджета са предвидени както необходимите разходи за 
текущата година /включително вече извършените за първо тримесечие/, така и 
продължаване на реализацията на мерките от предходната година, резервите за 
минимизиране рисковете при евентуално влошаване на социално-
икономическите и политически условия; 

 В  общинския бюджет за поредна година се запазва тенденцията относителният дял 
на приходите с държавен характер да е с високи стойности – те са 66 % от всички 
приходи; 

 От 1.04.2022 г. отпадат таксите на детски градини и ясли, като се въвеждат нови 



стандарти „Норматив за издръжка на дете в детска градина или общинско училище“ 
и „Норматив за издръжка на дете в детска ясла“. Тези нормативи включват  
компенсиране отпадането на съответната такса по Закона за местните данъци и такси. 

 Продължава предоставянето от държавата на допълнителни трансфери за общините 
за разходите за администриране на механизма „Лична помощ“ в размер на 3 % от 
изплатените средства за възнаграждения и осигурителни вноски. Възнагражденията 
на асистентите от 1 януари се определят по коефициент 1,4 от размера на 
минималната часова работна заплата /това е 5,49 лв./. 

 Продължава възможността за текущо ползване на месечните отчисления и 
обезпечения по Закона за управление на отпадъците по решение на Общинския съвет 
чрез вътрешни компенсирани промени, без да се изменя приетия от Общинския съвет 
начин на определяне на таксата за битови отпадъци. Преведените и неусвоени 
средства за 2021 г. следва да бъдат възстановени на общината в срок до 30 април 2022 
г.;  

 В сферата на строителството, озеленяването и екологията се запазва тенденцията да 
се осигуряват в общинския бюджет средства от местни приходи в значителен размер 
- 27 000 000 лева са те през 2022 г., включително 20 000 000 лв., финансирани чрез 
кредит.  

 Във връзка с бежанската вълна са планирани: резерв в размер на 100 000 лв. и в 
Кризисния център на Община Шумен са планирани още 200 000 лв. за посрещане на 
необходимите разходи за бежанци от Украйна; 

 За новия програмен период са заделени 2 000 000 лв. за съфинансиране и временни 
безлихвени заеми по европроекти /като искам да отбележа, че за последно през           
2017 г. е планирана такава сума в такъв висок размер/; 

 Ще бъдат изготвени Програма за опазване на околната среда и Програма за 
управление на отпадъците за периода 2022 г. – 2028 г.; 

 Предвижда се увеличаване на предоставените административни услуги по 
електронен път, например от 14.03. тази година е въведена новата електронна услуга 
за плащане на местните данъци и такси чрез виртуален пос терминал. 

            Най-сложният елемент на местната финансова политика е постигането на: 
             1.  баланс между приходите и разходите и от друга страна 
             2. обвързването на определените цели и приоритети за развитие на общината с 
ресурсите и с очаквания ефект за населението. 
           Проектобюджет 2022 г. е насочен към създаване на условия за добро финансово 
управление и постигане на целите със своята макрорамка от 103 614 748 лв. /без преходния 
остатък/ с 20 000 000 лв. в повече ще бъде внесен окончателния вече проект на бюджет на 
сесията на Общинския съвет на 31.03.2022 г.  
     С основните параметри на проектобюджета по-подробно ще ви запознае г-жа Д. 
Петрова – директор на Дирекция „Бюджет, финанси и човешки ресурси“.          
 Г-жа Д. Петрова: Добър ден и от мен! Проектът на бюджета на Община Шумен за 2022 



г. е с ръст 18,28 %, спрямо проекта на бюджета на общината за предходната 2021 г. С размер 
от 103 614 748 лв. проектът на бюджета на Община Шумен за 2022 г. е съставен при спазване 
на действащото законодателство, балансиран  и  целящ стабилност и устойчивост на 
местните дейности в условията на пандемия, военни действия, засилена бежанска вълна и 
икономическа криза.  
 Запазва се съотношението от 66/34% между приходите с държавен характер спрямо 
местните приходи. 
 Предоставените трансфери от държавата за делегираните от държавата дейности са 
в размер на 68 371 710 лв., което е с 14.41 % повече от 2021 г. Предоставените трансфери за 
местни дейности са в размер на 5 446 300 лв., което е с 23,47% повече от 2021 г. 
Капиталовата субсидия е в размер 2 214 300 лв., с 33% повече спрямо 2021 г.. 
 Местните приходи са планирани в размер на 32 000 838 лв., като от тях от данъци 
39% – 13 000 000 лв., а от услуги, наеми, такси и продажби - 61% - 19 000 000 лв.  
 Разходите за държавно делегираните дейности са в размер 68 304 710 лв., без 
капиталовите разходи. Най-висок е относителния дял на разходите във функция 
„Образование“ - 67%, следвана от функции „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 
и „Здравеопазване“ с 21 % относителен дял в общите разходи.  

Разходите за местни дейности са в размер на 26 758 946 лв, без капиталовите разходи. 
Най-висок е относителния дял на разходите във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ – 42 %, следват 
разходите за общинските предприятия - 30 % от общите местни разходи, за функции 
„Образование“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ и „Култура, спорт, почивни 
дейности и религиозно дело“ с 26 % относителен дял в общите разходи. 

Дофинасирането на държавно делегираните дейности е в размер на 832 673 лв., като 
66 % от тези планирани разходи са за финансиране на Регионален исторически музей. 

Приоритетите и на този бюджет са свързани с „Образование“, което е с ръст от 9,77%, 
„Социално осигуряване подпомагане и грижи“ с ръст 26,68%, „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда с ръст 52,16%. 

План-сметките на 7 общински предприятия са на обща стойност 9 838 497 лв. 
Традиционно в бюджета на ОП „Строителство и благоустройство“ са заделени средства за 
текущи ремонти на улици, детски градини, детски ясли, по кметства, за читалища и 
общинска администрация.   

Обществените ангажименти, които ще изпълнява Община Шумен през 2022 г., са 
следните:   

Фонд „Искам бебе“ – 20 000 лв. за подпомагане на семейства и лица при ин-витро 
процедури; 
Финансова помощ за лечение – 35 000 лв. за подпомагане на гражданите на общината 
при лечение; 
Общински фонд „Култура“ – 60 000 лв. за финансиране на културни проекти и 
творчески продукти; 
Драматично-куклен театър „Васил Друмев“ -  60 000 лв.; 



Симфониета - Шумен – 40 000 лв. ; 
„Шумен пътнически автотранспорт“ ООД –  90 000 лв. за поевтиняване на градския 
транспорт за пенсионери и многодетни майки; 
Общински приют „Тонка Петрова“ – 80 000 лв. за храна, медикаменти и медицинска 
помощ на безстопанствени кучета и котки; 

          Във функция „Култура“ - традиционно са финансирани с 11 % ръст Художествената 
галерия „Елена Карамихайлова“, Регионалният исторически музей, Регионалната 
библиотека „Стилиян Чилингиров“ в града ни, като от местните финанси са заделени 
2 457 310 лв., които ще финансират дейностите по културата в общината – Културния 
календар, Общинския младежки дом, довършителните работи по зоокъта, гробищен парк, 
ансамбъла за народни песни и танци „Шумен“. Тази година с 5 000 лв. повече са 
разпределени средства за културни проекти във фонд „Култура“. Дофинансирането на 
читалищата е традиционна политика на общината - 20 000 лв. са заложени за техните 
дейности. В спорта с 40 000 лв. са завишени средствата за подпомагане дейността на 
спортните клубове на територията на общината ни.  

Капиталова програма – за 7 718 419 лв., като ще се финансира от – целева субсидия 
– 2 214 300 лв., а от собствени приходи на Община Шумен са заделени 5 437 119 лв.  

Нашите кметства – с 26 % са завишени разходите за кметствата за 2022 г. спрямо 
2021 г., като са заложени 300 000 лв. за текущи ремонти и 200 000 лв. за ВиК 
инфраструктура, включени в бюджета на общината за малките населени места за 2022 г.  

Външното финансиране на Община Шумен ще бъде в размер на 21 128 105 лв., като 
това включва средства привлечени чрез европейски проекти, по които Общината е 
бенефициент и средства, предоставени чрез ПМС и подписани финансови договори и 
споразумения.  

В заключение проектът на бюджета за 2022 г. на Община Шумен е разработен при 
спазване на нормативните изисквания, съобразен е с потребностите и възможностите на 
Общината в настоящата световна и финансово-икономическа криза. 

Благодаря Ви! За въпроси и отговори. 
 
 Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Добър ден! Кметът на село Мадара съм. Как 

определихте тези 500 000 лв. за кметства в община Шумен? На база на население ли?  Какъв 
е принципа? Някаква формула имате ли? Приетата програма? На какъв принцип се 
разпределят тези средства? 

 
                Г-жа Д. Петрова: С изменението на Закона за местното самоуправление и 
местната администрация от 2021 г. са разработени разпределения на средства по кметства, 
това разпределение става на база гласувани критерии от Общинския съвет. През 2021 г. 
късната есен е гласувана от Общинския съвет-Шумен Програма за развитие на малките 
населени места, като тази програма е спазена. Разходите за заплати и възнаграждения са 
разработени на база на решение на Общинския съвет и се систематизират по този начин. 
Следват разходите за текущи ремонти, които са за всяко едно кметство определени на база 



действащият норматив 30 % от приходите от продажби и приходите от наеми, ако правилно 
съм разбрала въпросът Ви.   
 
             Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Интересуваше ме дали разполагате с някаква 
формула, по която тези средства да се определят по обективен начин не по субективен, 
защото за мен това разпределение е субективно. За това питах и още един въпрос имам тука 
виждам, че разходите по бюджета за местни дейности на Община Шумен са  33 793 000 лв. 
Аз направих една проста сметка като разделих тази сума на броя на населението на Община 
Шумен и така и получих сумата от 310 лв. на човек от общината. По същия начин направих 
тази сметка за местните разходи, които Община Шумен е разпределила за моето село 
Мадара и получих сумата от 121,37 на човек, същото нещо направено за село Царев брод е 
83,41 лв. за човек. Просто искам да ми обясните все пак по какъв начин се разпределят тези 
пари и някаква логика трябва да ми предложите. За мен така както е направен този бюджет 
излиза, че вие цените повече градското население и влагате повече средства за 
инфраструктура, за всичко, а хората, които живеят в селата им отпускате някакви средства, 
които просто така само да се каже, че има нещо… Същото се отнася и за капиталовата 
програма. Виждам, че за капиталови разходи в Община Шумен са предвидени 23 960 000 
лв. това е 220 лв. на човек говоря за цялата община, а ако направим същата сметка спрямо 
броя население за селата ще видим, че тази сметка е многократно по-малка, а някъде може 
би нула. Знаете ли, че в някои общини има изработена точна стриктна методика, по която 
да се разпределят тези капиталови разходи и разходите въобще за местни дейности. И не 
смятате ли, че вече трябва да се предприеме това действие в Община Шумен, защото не бива 
да продължаваме по този начин. 

Г-н Л. Христов: Може ли да кажа и аз няколко приказки? Г-н Неделчев, Вие хубаво 
изнесохте тука в продължение на 5 минути какво е разпределено, а защо не изнесохте и 
приходите примерно от Вашето населено място колко са и колко са разходите? 

 
Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Приходите за моето населено място са около 

120 000 лв. 
Г-н Л. Христов: А колко са разходите? 
 
Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Ами пак са толкова. 
 
Г-н Л. Христов: Не вярвам да са толкова. 
 
Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Приходи само от местни дейности. 
 
Г-н Л. Христов: Сега ще Ви ги извадим. 



Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Г-жа Петрова каза, че в Община Шумен 
разпределението на бюджета е от централния бюджет – 66 % и местни приходи – 34 %.  Това 
съотношение за Мадара изобщо не е вярно. 

 
Г-н Л. Христов: Тук в тези приходи влизат тези с делегирания бюджет, който идва 

при нас и заминава. Това са детски градини, детски ясли и няма как да става такова 
сравнение.  

 
Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Тук става въпрос само за разходите за местни 

дейности в тях не са включени предвидените за делегирани дейности. 
 
Г-н Л. Христов: Тази година на малките населени места бюджета е увеличен с 26 %. 
 
Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Съгласен съм с това. Благодаря Ви пак. 
 
Г-н Л. Христов: Освен това, в критериите, които Вие формирахте, участваха всички 

кметове. Дори ако си спомняте, когато приемахме програмата за развитие на селата, имаше 
точно такива критерии. И когато определяхме стойността колко пари ще дадем от кредита, 
който изтеглихме за селата и как ще се разпределят точно, Вие определяхте правилата, не 
администрацията, а Вие. Благодаря Ви! 

 
Г-н Д. Петрова: Вижте, в приходите, които са с местен характер, е доста голям 

обемът на разходите с целеви характер, това са приходите от такса битови отпадъци, от тези 
32 000 000 лв. даже от 19 000 000 лв. ще говорим, понеже другото е данъци  6 500 000 лв. са 
за такса битови отпадъци, които отиват за сметосъбиране и сметопочистване и те са точно 
целеви и те са точно за това. Приходите от продажби на нефинансови активи се разходват 
за социална и техническа инфраструктура, освен това имаме приходи от такси, които са 
формирани от общежитията и те трябва да бъдат върнати там. Приходи от услуги и 
дейности, които се формират от общинските предприятия почти 2 000 000 лв. също трябва 
да бъдат върнати там т. е. така като абсолютна сума не бива да се взема. Другото което искам 
да кажа, е че Община Шумен с решение на Общинския съвет е утвърдила критерии, по които 
да се разпределят тези средства и тези критерии се спазват. Тоест формула няма, но има 
критерии, които законът изисква да ги има такива. За уличното осветление се гледа 
потреблението, броят на осветителните тела. За ремонта, свързан на кметството се гледа 
ситуирането на кметството, етажността, сградата откога е. За трудовите ресурси се гледа 
дали има един служител или двама. За всички тези критерии, които са съставени по единната 
бюджетна класификация насреща има натурален показател, който се спазва. Спазва се и 
това, което е разписано - за минимум 30 % да се връща от продажбите и наемите в 
населеното място.   



Г-н Н. Неделчев-кмет на с. Мадара: Добре, бихте ли ми обяснили тогава как в една 
съседна на нас община, как в населено място с 500-600 жители бюджетът за капиталови 
разходи е към 60 000 лв. Как става това? И това е всяка година. Или населено място като 
община Тунджа, как е възможно всяко населено място да има бюджет вкл. с работещите 
служители в кметството около 400 000 лв. И защо това не е възможно да стане в община 
Шумен? 

Г-н Д. Петрова: Вижте, аз искам само да кажа още нещо - на кметство Мадара 
бюджетът за 2021 г. е бил в размер на 110 358  лв., а планираният бюджет за 2022 г. е в 
размер на 152 274 лв., което представлява 38 % ръст. Другото, което искам да добавя и това 
ще е последното по тази тема, че има още 4 000 000 лв., които ще бъдат вложени в малките 
населени места със заемните средства и след като те бъдат отразени по бюджетите на 
кметствата, те ще придобият друг вид с по-големи суми. 

Г-н Л. Христов: Благодаря Ви, г-н Неделчев! Други въпроси? Предложения за 
промяна в бюджета? 

Г-жа Дияна Желязкова: За извозването на битовите отпадъци в Езерово? Не можах 
да разбера от тази година ли започва? Какви отпадъци ще се извозват? 

Г-н Л. Христов: Не съм казал в Езерово, а че то е едно от местата, които може да 
бъде. Ние ще обявим обществена поръчка и който дойде да участва да започне предаването 
на битовите отпадъци. Един от вариантите е, тъй като общините Нови Пазар, Смядово 
започнаха да извозват в Езерово. Така че от тази година ще работим по този въпрос. 
Приготвили сме обществена поръчка. Моля? 

Г-жа Дияна Желязкова: Какъв обем отпадъци ще се извозват? 

Г-н Л. Христов: Ами най-вероятно всичките битови от потребителите, а от 
предприятията ще останат за сметището, но след като изградим и претоварище на 
сметището, което сме планирали. Моля? 

Г-жа Дияна Желязкова: Обществената поръчка за каква сума ще е? Около? 

Г-н Л. Христов: Не мога да ви кажа сега сумата.  

Г-жа Дияна Желязкова: Това означава ли, че депото вече е изчерпан капацитетът 
му? 

Г-н Л. Христов: Не съм казал такова нещо. Просто искаме да удължим срока на 
депото. Тъй като правиха такава проверка съвместно с РИОСВ и заключението е някъде 
около 4-5 години може би и то ще бъде изчерпано. За да може да удължим срока търсим и 
други алтернативни решения. Предвид да се изгради предприятие за сепариране на 
отпадъци. Така че ще продължаваме да търсим и такива инвеститори. Но на този етап това, 
което искаме, е да можем да удължим срока му. Нали си представяте това сметище, ако се 



запълни, къде бихме могли да направим друго, а и има изисквания на Европейския съюз 
тези открити сметищада са закрити и да няма повече открити такива.  

Г-н Павел Павлов: Павел Павлов съм за тези, които не ме познават, директор на                  
II-ро Основно училище – гр. Шумен. Не можах да видя в презентацията, а имахме разговор 
предварителен с г-н Косев – зам.-кмет „Образование и култура“ за отбелязване на 
годишнината на училището. Но първо искам да благодаря, че миналата година отделихте от 
общинския бюджет 20 000 лв. за нашия покрив, там имаме още да работим, но най-тежките 
участъци вече са оправени, така че на дневен ред за нашето училище е спортната площадка. 
Тя не е преасфалтирана поне 30 години, представени са КСС-та в общината имахме и 
предварителен разговор за тази година във връзка с нашата 100-годишнина, която съвсем 
скоро предстои. Поканени сте още от сега. Има ли такава възможност общината да отдели 
нещо такова от бюджета. КСС-та са на стойност 130 000 лв., като 30 000 лв. сме готови да 
отделим от бюджета на училището. Въпросът ми е има ли възможност общината? И ако да. 
Ще стане ли тази година? 

Г-н Л. Христов: И аз Ви благодаря! Колегите ще изготвят анализ и ще Ви 
информираме за това какви възможности имаме в частта ремонтни дейности. 

Г-н Л. Христов: И аз искам да поставя пред всички Вас един въпрос и да се обърна 
към общинските съветници.  

Ето читалище „Добри Войников“ сградата не е общинска, а покривът ще падне. Е може ли 
общината да остане несъпричастна или да не вземе отношение за нещо, което е символ на 
Шумен? Затова ще помоля общинските съветници да гласуваме определена сума, за да 
направим ремонт на покрива на читалището, защото тече. Ние трябва да вземем отношение 
по този въпрос, защото нещо, което е паметник на културата, хората навремето са събрали 
пари, а ние да не можем да я съхраним, понеже на читалищата не им отпускат средства за 
ремонт.  

Други въпроси? Ами ако няма, благодаря на всички! С това закривам публичното обсъждане 
на бюджета за 2022 г.  

 

Изготвил протокола: 
Диляна Христова – началник на отдел БЧР 

 

 


