Отчет за дейността на Общински съвет Шумен и неговите
комисии за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, предлагам на вашето внимание отчета за дейността на
Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.01.2021 г.-30.06.2021 г.
Отчетът се разглежда на заседания на постоянните комисии и на сесията на
Общинския съвет и се разгласява на населението по реда, определен в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с администрацията на община Шумен.
През първото шестмесечие на 2021 г. Общинският съвет е провел 7
заседания - 6 редовни и едно извънредно. Последното беше проведено на
01.04.2021 г. и беше свикано по искане на 1/3 от общинските съветници.
Поради епидемията от COVID-19 и необходимостта от спазване на
противоепидемичните мерки сесиите през месеците януари и февруари бяха
проведени онлайн, а останалите сесии се проведоха присъствено в зала „Проф.
Венета Вичева“ на община Шумен. Сесията, определена за 25.02.2021 г. се
проведе в две заседания, като второто заседание беше на 01.03.2021 г. Тази
година имаше и тържествена сесия на Общинския съвет по случай Деня на
Шумен, която също се проведе в концертната зала на общината. На тази сесията
бяха връчени и наградите на удостоените с „Наградата на Шумен“ за изкуство
и култура за 2020 г. Всички заседания на Общинския съвет се предаваха пряко
по ТВ Шумен, както и онлайн, което осигурява прозрачност в работа на
общинските съветници.
Актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок от
приемането им, като се качват на интернет-страница на Общинския съвет и се
поставят на информационното табло в общината. В същият срок се изпращат на
кмета на общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В
Районна прокуратура се изпраща и протокола от проведеното заседание на
Общинския съвет. Приетите правилници, наредби и техните изменения също се
публикуват на сайта на Общинския съвет.
ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ШУМЕН:
Заседанията на постоянните комисии са открити. На тях общинските
съветници обсъждат на експертно ниво постъпилите докладни записки, ведно с
представителите на общинска администрация от съответния ресор, управители
на търговски дружества с общинско участие, директори на общински
предприятия и др. На заседанията присъстват журналисти и граждани.
През отчетният период постоянните комисии са провели 60 заседания
както следва:

1

№

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

Бюджет и финанси
Икономическа политика, общинска собственост и
контрол по сделките с общинско имущество
3. Териториално развитие и селищно устройство
4. Екология и селско стопанство
5. Правна и опазване на обществения ред
6. Просвета, образование и наука
7. Култура, културно историческо наследство,
туризъм, интеграционна политика и вероизповедания
8. Здравеопазване и социална политика
9. Младежки дейности и спорт
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и
взаимодействие с НПО
1.
2.

БРОЙ
ЗАСЕДАНИЯ
6
5
6
6
6
7
7
6
6
5

За първото шестмесечие на 2021 г. няма проведени съвместни заседания
на постоянни комисии. Няма и непроведени заседания поради липса на кворум.
Постоянните комисии вземат решения по предоставените им проекти за
решения, касаещи сесиите на Общинския съвет, както и по постъпилите
докладни записки, молби, жалби, искания от граждани.
Общинските съветници участват също и в смесени комисии, заедно с
представители на общинска администрация, създадени по силата на наредби,
правилници и други. Проведени са следните заседания през първото полугодие
на 2021 г.: 1. Временна комисия по Решение № 306 от 28.01.2021 г. и по Решение
№ 405 от 27.05.2021 г., относно изпълнение на разпоредбите на чл. 7 от
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник - пет
заседания; 2. Комисия избрана с Решение № 5 от 28.11.2019 г. по смисъла на чл.
72, ал. 2, т. 3 и §2, ал. 5 от ДР на Закона за противодействие на корупцията и
отнемане на незаконно придобито имущество - две заседания; 3. Наблюдателна
комисия към ОбС Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на
наказанията и задържане под стража - едно заседание; 4. Жури за определяне
носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и култура за 2020 г. - едно
заседание; 5. Експертна комисия за присъждане на „Наградата на Шумен“ в
системата на образованието и науката, за 2020 г. - едно заседание.
През отчетният период общинските съветници са задали 8
питания към кмета в писмен вид, като част от дневния ред на съответната сесия.
На всички питания кметът е отговорил в срока, определен в правилника на
Общинския съвет. Бяха зададени и устни питания по време на заседанията на
ОбС. Отговорите по тях бяха дадени веднага или изготвени в срок до следващата
сесия и предоставени на общинските съветници.
За първото шестмесечие на 2021 г. Общинският съвет е взел 144 решения,
които могат да се класифицират по следния начин:

2

ПРИЕТИ НАРЕДБИ И ИЗМЕНЕНИЯ В НАРЕДБИ:
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определянето размера на местните данъци на територията на община Шумен;
• Изменение и допълнение на Наредба за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на
Община Шумен - 2 решения;
• Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местни дейности за
следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет, приета с Решение № 588 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с
Решение № 543 от 28.09.2017 г. на Общински съвет-Шумен.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
• Упълномощаване на Кмета на Община Шумен за издаване на Запис на
заповед по Административен договор от 21.12.2020 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на
конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.061 „Подкрепа на лицата с
увреждания“ - компонент 2, подписан между Министерството на труда и
социалната политика и Община Шумен;
• Устойчивост на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински
младежки дом – гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност,
достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“,
приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура:
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014;
• Устойчивост на проект „Обновяване, включително прилежащи
пространства на Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в
растеж“, приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“,
процедура: „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014;
• Приемане на решение на Общински съвет за сключване на
Споразумение за сътрудничество с Агенция пътна инфраструктура за
„Аварийно-ремонтни възстановителни работи на ЖП надлез на бул. „Ришки
проход“ над ЖП линията София-Варна“;
• Даване на съгласие за кандидатстване с проект към Министерство на
културата, в качеството си на програмен оператор на програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“ с проектно предложение
„Създаване и представяне на дигитално достъпно културно наследство на
община Шумен“ и осигуряване на оборотни средства по проект.
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ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:

И

РАЗПОРЕЖДАНЕ

С

• Проект на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска
собственост за 2021 година;
• Приемане на Отчет за състоянието на общинската собственост и
резултатите от нейното управление за 2020 г.;
• Продажба на поземлени имоти - 20 решения;
• Продажба на общински жилища - 3 решения;
• Учредяване право на пристрояване - 1 решения;
• Предоставяне на ползването на пасищата, мерите и ливадите за
стопанската 2021/2022 г.;
• Предоставяне на имотите - полски пътища, включени в заповеди на
директора на ОД „Земеделие“ - Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ - 1 решение;
• Отдаване под наем на земи от Общинския поземлен фонд и земи по чл.
19 и §26 от ЗСПЗЗ през стопанската 2021/2022 г.;
• Определяне на цената за продажба чрез търг на поземлен имот - 3
решения;
• Предоставяне на СГРАДА с идентификатор 83510.668.59.1 по КК на гр.
Шумен на ул. „Гоце Делчев“ №7, гр. Шумен, за управление на ОП „ОЖИ“;
• Отдаване под наем чрез търг на част от недвижим имот – публична
общинска собственост, на основание чл.14, ал.7 от ЗОС - 2 решения;
• Учредяване право на надстрояване на сграда построена в общински
поземлен имот с идентификатор 83510.668.69 по кадастралната карта на гр.
Шумен, на собственика на сградата, на основание чл. 38, ал. 2 от ЗОС и чл. 49,
ал. 2 от НРПУРОИ;
• Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот общинска собственост на СНЦ „СК „Мадарски конник“ на основание чл. 14, ал.
6 от ЗОС;
• Продажба чрез търг на СГРАДА с идентификатор 68504.110.564.1 по
кадастралната карта на с. Средня, на основание чл. 35 от ЗОС;
• Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване за срок от пет
години на имот-публична общинска собственост, находящ се в двора на НУ „Ил.
Р. Блъсков” гр. Шумен;
• Провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от пет
години на общински имот намиращ се в сградата на СУ „Панайот Волов” гр.
Шумен;
• Отдаване под наем без търг или конкурс на част от недвижим имот общинска собственост за здравни дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС;
• Предоставяне под наем за срок от 10 години на Бистро „Юнак“.
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ЕДНОЛИЧНИ
ОБЩИНСКИ
ТЪРГОВСКИ
ДРУЖЕСТВА,
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ И ОБЩИНСКИ
ПРЕДПРИЯТИЯ:
• Предоставяне на активи - публична общинска собственост (ПОС),
съгласно чл. 19 от Закона за водите - 2 решения;
• Обсъждане дейността на ОП „Общински медиен център“;
• Назначаване на специализирано одиторско дружество за извършване на
одит на годишния финансов отчет на „ДКЦ I - Шумен“ ЕООД за 2020 г.;
• Провеждане на редовно неприсъствено заседание на Общото събрание
на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“
ООД, на 05.03.2021 г.;
• Приемане на изменения и допълнения на Правилника за дейността на
Общинско предприятие „Туризъм, публични прояви и атракции“;
• Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиКШумен“ ООД, на 07.05.2021 г.;
• Провеждане на редовно годишно общо събрание на акционерите на
„Индустриален парк Шумен“ АД, на 14.06.2021 г.;
• Приемане на годишните финансови отчети на едноличните общински
търговски дружества;
• Провеждане на редовно общо събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на
29.06.2021 г.;
• Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК-Шумен“ ООД, на 02.07.2021 г.
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
• Приемане на мерки за справяне с икономическите последици от
извънредната епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19;
• Даване на съгласие за внасяне на членски внос в Националната
асоциация на председателите на общински съвети в Република България
/НАПОС - РБ/, за 2021 г.;
• Поемане на дългосрочен общински дълг от „Регионален фонд за градско
развитие“АД в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за
градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 - 2020 и Банка ДСК
АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за
реализацията на проект „Частична рехабилитация и ремонт на Общински
младежки дом - гр. Шумен, включително подобряване енергийна ефективност,
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достъпна и безопасна среда“, по Оперативна програма „Региони в растеж“,
приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура:
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014;
• Поемане на дългосрочен общински дълг от „регионален фонд за градско
развитие“ АД в качеството му на мениджър на Финансов инструмент Фонд за
градско развитие за Северна България, част от ОПРР 2014 - 2020 и Банка ДСК
АД в качеството й на съфинансираща институция по инструмента, за
реализацията на проект „Обновяване, включително прилежащи пространства на
Летен театър гр. Шумен“, по Оперативна програма „Региони в растеж“,
приоритетна ос: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура:
„Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
2014-2020-Шумен“, код на процедура: BG16RFOP001-1.014;
• Освобождаване от заплащане на наем на Дневен център за деца с
увреждания „Капчици“;
• Приемане на бюджета на община Шумен за 2021 г.;
• Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен за 2021 г., към
01.05.2021 г.;
• Осигуряване на 800 лв. за техническа организация и провеждане на
ежегодния празник на с. Мадара, на 06.05.2021 г.;
• Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2022 г.-2024 г. в частта за
местни дейности на Община Шумен.
КУЛТУРА:
• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ за изкуство и
култура за 2020 г.;
• Удостояване на Величка Евтимова и Ирина Върбанова с почетното
звание „Носител на златна значка на град Шумен“;
• Информация във връзка с Доклад на Контролния съвет по управлението
на средства на младежки проекти съгласно Правилник за финансиране на
младежки проекти 2020 г.;
• Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински фонд „Култура“
за 2020 г. Приемане на Доклад на Контролния съвет по набирането и
управлението на средствата за 2020 г.;
• Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Шумен за 2021 г.;
• Промяна в състава на Експертен съвет по наименованията.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
• Отчет за дейността на Комисия за отпускане на финансова помощ за
лечение през 2020 г.;
• Отчет за дейността на комисия по чл. 10 от Правилника за
организацията и реда за подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни
начала с репродуктивни проблеми, решими с методите на асистирани
репродуктивни техники на територията на община Шумен, през 2020 г.;
• Разкриване на звено „Механизъм лична помощ“;
• Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, като
делегирана от държавата дейност, по реда на Закона за социалните услуги;
• Създаване на временна комисия за разработване на предложения и
наредба за рационалното използване на минералната вода в с. Мараш;
• Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги;
• Процедура за възстановяване на бившата „СБАЛПФЗ“ ООД;
• Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2021 г. и Отчет
за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2020 г.;
• Даване на мнение за опрощаване на задължение от Администрация на
Президента на Република България - 2 решения.
ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ:
• Утвърждаване носителите на „Наградата на Шумен“ в системата на
образованието и науката за 2020 г.;
• Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на
децата и учениците на територията на община Шумен за 2021 г.;
• Приемане на Общински план за младежта за 2021 г.;
• Приемане на отчет за изпълнението на Програма на мерките за закрила
на деца с изявени дарби от държавни, частни и общински училища и
насърчаване на творческите заложби и потребности на студенти в община
Шумен през 2020 година; Приемане на Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни, общински и частни училища и насърчаване на
творческите заложби и потребности на студенти в община Шумен през 2021 г.;
• Приемане отчета за дейността на МКБППМН за 2020 г.
ТЕРИТОРИАЛНО
РАЗВИТИЕ,
СЕЛИЩНО
ЕКОЛОГИЯ И СЕЛСКО СТОПАНСТВО:

УСТРОЙСТВО,

• Приемането на дългосрочна програма на Община Шумен за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода
2021-2031 година;
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• Отчет за изпълнение на мерките в Програма за управление на
отпадъците и Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на
установените норми за фини прахови частици (ФПЧ10) в атмосферния въздух на
територията на Община Шумен с период на действие 2018-2022 г., за 2020 г.;
• Прецизиране на списъка с обекти, предложени за текущ ремонт на
улична мрежа на територията на Община Шумен и даване на съгласие за внасяне
на предложение до Министерство на финансите за трансформиране на част от
целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г. в целеви
трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински
пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост в
Община Шумен, на основание чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г.;
• Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската
собственост, чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 2, ал. 4 и чл. 50, ал.
1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество - 5 решения;
• Прилагане разпоредбите на §8, ал. 2, т. 1 и ал. 5 от ПР на ЗУТ във връзка
с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ, чл. 205, т. 1 от ЗУТ и чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество - 1 решения;
• Разрешения за изработване на подробни устройствени планове съгласно
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ и чл. 124б, ал. 5 от ЗУТ - 23 решения;
• Одобряване на подробни устройствени планове съгласно чл. 129, ал. 1 от
ЗУТ - 4 решения;
• Прилагане разпоредбите на чл. 15, ал. 3 във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗУТ,
чл. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество за: промяна границата между имот с идентификатор
83510.668.35 по кадастралната карта на гр. Шумен, и имот с идентификатор
83510.668.379 по кадастралната карта на гр. Шумен и сключване на договор при
условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
• Определяне на представители на Общинския съвет в комисия по
транспорт в Община Шумен;
• Даване на предварително съгласие за промяна предназначението на част
от имот с идентификатор 83510.43.43 по КККР на гр. Шумен с НТП „За
селскостопански, горски, ведомствен път“ в път с трайна настилка, което да се
извърши от и за сметка на заявителя;
• Прилагане разпоредбите на чл.135, ал.1 и ал.3 от ЗУТ във връзка с
чл.124а, ал.1 от ЗУТ за разрешаване изработване на проект за изменение на
ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И
ЗАСТРОЯВАНЕ по чл.110, ал.1, т.1 от ЗУТ в обхват УПИ І-„Производствени и
складови дейности“ от кв.340а по плана на гр. Шумен;
• Одобряване на задание и разрешаване на изработване на проект за
изменение на общия устройствен план на селищно образование „Индустриален
парк Шумен“;
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• Одобряване на годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. и
осигуряване на прогнозно количество дървесина за общинските структури от
общински горски територии, собственост на Община Шумен за отоплителен
сезон 2021/2022 г.;
• Осигуряване на количества дърва за огрев от Общински горски
територии (ОГТ) и утвърждаване цена на същите, предоставени за общинските
структури за отоплителен сезон 2021/2022 г.
ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
• Избор на комисия на основание чл. 7 от Правилник за организацията и
дейността на обществения посредник на територията на община Шумен;
• Прекратяване на правомощията на обществения посредник съгласно
Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на
територията на община Шумен;
• Годишен отчет за дейността на обществения посредник на община
Шумен през 2020 г.;
• Прекратяване на правомощията на председателя на Общински съвет
Шумен;
• Избор на председател на Общински съвет Шумен;
• Избор на заместник-председател на Общински съвет Шумен;
• Промяна състава на постоянните комисии към Общинския съвет - гр.
Шумен и Промяна в състава на постоянната комисия „Правна и опазване на
обществения ред“ към Общински съвет Шумен;
• Промяна в състава на наблюдателна комисия към Общински съвет
Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража;
• Откриване на процедура по избор на обществен посредник и избор на
комисия по чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на обществения
посредник на територията на община Шумен;
• Промяна на Решение № 344 по Протокол № 19 от 25.02.2021 г. и
01.03.2021 г.
За информация бяха разгледани: отчет изпълнението на решенията на
Общинския съвет за 2020 година, отчет за дейността на Общински съвет Шумен
и неговите комисии за периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 г., годишен отчет за
2020 г. за изпълнението на Програмата за управление на община Шумен 20192023 г.; доклад на Контролния съвет по управлението на средства на младежки
проекти съгласно Правилник за финансиране на младежки проекти 2020 г.
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На закрито заседание на ПК по ЗСП разгледа поредица от жалби и сигнали
от служители в „ДКЦ I - Шумен“ ЕООД, като присъства и д-р М. Ангелова управител на лечебното заведение. Комисията взе решения, които да доведат до
решаване на конфликтната ситуация. ПК по ЕПМСВНПО проведе допълнително
заседание, на което беше коментирано изпълнението на оперативните програми
в област Шумен за 2020 г, както и програмите през следващия програмен
период. ПК по ККИНТИПВМП изслуша г-н Д. Малев - директор на ОП
„Общински медиен център“ - идеи и възможности за модернизиране на ТВ
Шумен.
За отчетният период няма върнати решения за ново разглеждане от
Общинския съвет.
В изпълнение на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА предоставям настоящия отчет за
сведение на общинските съветници, на кмета на общината и общинска
администрация, на областния управител, както и на гражданите на Шумен.

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет Шумен
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