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РЕШЕНИЕ № 758 
по протокол № 38 от 28.07.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО:  Приемане на отчета за касово изпълнение на 
бюджета на Община Шумен към 31.12.2021 г. 

 
 
 

/с 28 гласа „за”, без „против” и 9 „въздържали се”/ 
 
 

1. Приема отчета по бюджета на Община Шумен за 2021 г. по 
Приложения № 1, 2, 3. 

 
2. Одобрява извършените разходи за посрещане на гости и 

представителни разходи на общинската администрация в размер на 16 908 лв. 
и за възнаграждения и издръжка на Общински съвет 548 778 лв., съгласно 
Приложение № 4. 

 
3. Приема структурата и размера на общинския дълг към 31.12.2021 г., 

съгласно Приложение № 5.  
 

4. Приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на 
лицата по  чл. 8А от Закона за общинския дълг, съгласно Приложение № 5.1 
„Отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8А от 
Закона за общинския дълг“ за 2021 г. 

 
5. Приема отчета на извършените капиталови разходи от Община 

Шумен за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г. по Приложение № 6 „Разчет за 
финасиране на капиталовите разходи (план/отчет) за периода 01.01.2021 г. - 
31.12.2021 г.“ . 

 
6.Приема приходите и разходите на сметките за средствата от 

Европейския съюз за 2021 г. на Община Шумен по Приложение № 7. 
 



7. Приема отчета за собствените приходи и финансиране на общински 
предприятия и бюджетни дейности към Община Шумен по Приложение № 8. 

 
8. Приема отчета  на  план-сметките  на общинските предприятия за 

2021 г., както следва: 
 ОП „Чистота“ - Приложение № 17 
 ОП „Стопанска и охранителна дейност“ - Приложение №18  
 ОП „Строителство и благоустройство“ - Приложение № 19 
 ОП „Паркове и обредна дейност“ - Приложение № 20 
 ОП „Туризъм, публични прояви и атракции“ - Приложение № 21 
 ОП „Общински жилища и имоти“ - Приложение № 22 
 ОП „Общински медиен център“ - Приложение № 23 
   
9. Приема  одитен  доклад  № 0100318221 на Сметна палата за извършен 

финансов  одит на  консолидирания  годишен  отчет на Община Шумен за 
2021 г. по Приложение № 9.          

 
10. Приема консолидирания годишен финансов отчет на Община Шумен 

за 2021 г. по Приложение № 10. 
 
 11. Приема за сведение протокола от проведеното обществено 

обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на Община Шумен към 
31.12.2021 г. по  Приложение № 11. 

 
 
 

 
 
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /София Язаджи/ 


