Отчет за дейността на Общинския съвет Шумен за периода
01.07.2021 г. - 31.12.2021 г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Председателят на Общинския съвет /ОбС/ изготвя и внася за
разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и неговите
комисии, който се разглежда на открито заседание и се разгласява на
населението на общината по реда, определен в Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
администрацията на община Шумен. На това основание е изготвен отчет за
дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода от 01.07.2021 г.
до 31.12.2021 г. Отчетът ще се разгледа на заседанието на ОбС, което ще се
проведе през м. януари 2022 г.
През второто шестмесечие на 2021 г. Общинският съвет е провел общо
шест заседания, от които едното е извънредно - на 08.10.22.021 г., за приемане
на Решение относно „Поемане на дългосрочен инвестиционен заем от община
Шумен в размер на 20 000 000 лв., и процедура за избор на финансова или
кредитна институция“.
Поканите за сесиите съдържат деня, часа, мястото и начина на
провеждането им, както и проект за дневен ред. Материалите за заседанията на
постоянните комисии и на ОбС се изпращат на общинските съветници на
електронен или хартиен носител. Изпращат се и на общинска администрация,
медии и кметове на населени места най-малко 7 дни преди датата на сесията.
Докладните записки се качват и на интернет страницата на Общинския съвет.
Всички заседания на Общинския съвет се проведоха при спазване на
строги противоепидемиологични мерки поради съществуващата епидемия от
COVID-19. Само сесията, проведена на 25.11.2021 г. беше проведена онлай.
Заседанията на ОбС се предават пряко по „Телевизия Шумен”, записват
се и на видеофайлове. Това осигуряваше прозрачност в работа на общинските
съветници, дава възможност на гражданите да бъдат информирани за тяхната
работа.
Съгласно чл. 91, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с администрацията
на община Шумен, актовете на Общинския съвет се разгласяват в 7-дневен срок
от приемането им чрез интернет страница на Общинския съвет, поставят се и на
информационното табло на общината. В същия срок се изпращат на кмета на
общината, на областния управител и в Районна прокуратура. В Районна
прокуратура се изпращат и протоколите от заседанията на ОбС.
Приетите наредби, изменения на наредби, правилници, статути се
публикуват също на сайта на Общинския съвет.
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ДЕЙНОСТ НА КОМИСИИТЕ КЪМ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
На своите заседания постоянните комисии към ОбС разглеждат и
обсъждат компетентно и задълбочено всички постъпили докладни записки,
които са както за сесия, така и внесени от граждани и различни организации.
Заседанията на постоянните комисии са открити и се провеждат при спазване
на изискванията за безопасност - наличие на сертификати, отстояние, носене на
маска, дезинфекция или се провеждат онлайн. На тях присъстват и
представители на общинска администрация от съответния ресор, управители на
търговски дружества с общинско участие, директори на общински
предприятия, граждани, медии.
През второто шестмесечие на 2021 г. са проведени заседания по комисии
както следва:
БРОЙ
№
ПОСТОЯННА КОМИСИЯ
ЗАСЕДАНИЯ
1.
2.

Бюджет и финанси /БФ/
Икономическа политика, общинска собственост и
контрол по сделките с общинско имущество
/ИПОСКСОИ/
3. Териториално развитие и селищно устройство /ТРСУ/
4. Екология, селско стопанство и води /ЕССВ/
5. Правна и опазване на обществения ред /ПООР/
6. Просвета, образование и наука /ПОН/
7. Култура, културно-историческо наследство, туризъм,
интеграционна политика, вероизповедания и медийна
политика /ККИНТИПВМП/
8. Здравеопазване и социална политика /ЗСП/
9. Младежки дейности и спорт /МДС/
10. Европейски проекти, международно сътрудничество и
взаимодействие с НПО /ЕПМСВНПО/

7
5
7
5
7
5
4
6
5
7

От посочените в таблицата заседания има проведено едно съвместно
заседание: на комисиите по ТРСУ и ПООР, на което беше разгледана и
обсъдена темата за възможността за реконструкция и реставрация на централна
градска част, по-точно частта между пощата и неизградения търговски дом. ПК
по „Здравеопазване и социална политика“ проведе извънредно заседание през
м. август във връзка с готовността на лечебните заведения за справяне с
четвъртата вълна на COVID-19. ПК по „Европейски проекти, международно
сътрудничество и взаимодействие с НПО“ проведе през м. септември
извънредно заседание, на което бяха разгледани възможностите за
кандидатстване по различни национални програми, както и медийната
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политика за насърчаване на жителите на града и фирми за кандидатстване по
проекти.
Няма непроведени заседания на постоянни комисии поради липса на
кворум. В своята работа по време на заседанията на комисиите общинските
съветници вземат решения по предоставените им проекти за решения в
докладните записки, отнасящи се до сесиите на Общинския съвет, а също и по
постъпилите докладни записки, молби, жалби и искания от граждани.
През посочения период има проведено едно заседание на комисията по
смисъла на чл. 72, ал. 2, т. 3 и §2, ал. 5 от ДР на ЗПКОНПИ и чл. 12, ал. 1 във
връзка с чл. 24, ал. 1 от НОРИПДУКИ; две заседания на временната комисия за
избор на омбудсман и две заседания на комисията за избор на финансова
институция, съгласно Решение № 447 от 29.07.2021 г. на ОбС.
Поради напускане състава на ОбС на двама общински съветника през м.
юли и м. ноември 2021 г., бяха определени с решение на ОИК нови общински
съветници, които положиха клетва. Това породи необходимостта от вземане на
решения за смяна състава на редица постоянни и временни комисии.
За сесиите през второто шестмесечие на 2021 г. общинските съветници са
задали към кмета 9 писмени питания, включени в дневния ред на съответната
сесия. Бяха задавани и устни питания по време на заседанията на ОбС, които
бяха включени след писмените питания. Отговорите на питанията се изготвят и
се предоставят на общинските съветници в срока, определен в правилника на
Общинския съвет.
През второто шестмесечие на 2021 г. са приети от Общинския съвет общо
154 решения по направления както следва:
НАРЕДБИ,
ИЗМЕНЕНИЯ
НА
НАРЕДБИ,
ПРОГРАМИ,
ПРАВИЛНИЦИ, СТАТУТИ:
 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за
определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Шумен;
 Приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни
за водовземане на минерална вода на територията на Община Шумен, план и
становище в изпълнение на Решение № 344 по протокол № 19 от 25.02.2021 г. и
01.03.2021 г.;
 Приемане на Наредба за допълнение Наредба за условията и реда за
издаване на разрешителни за водовземане на минерална вода на територията на
Община Шумен, приета с Решение № 482 по протокол № 26 от 30.09.2021 г.;
 Приемане на изменение на Наредбата за определяне на местните
данъци на територията на община Шумен, приета с Реш. 31 от 12.02.2008 г.,
изм. и доп. с Реш. 297 от 29.01.2009 г., изм. и доп. с Риш. 510 от 22.12.2009 г.,
изм. и доп. с Реш. 778 от 28.01.2011 г., изм. с Реш. 263 от 29.11.2012 г., изм. и
доп. с Реш. 589 от 19.12.2013 г., изм. и доп. с Реш. 899 от 29.01.2015 г., изм. и
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доп. с Реш. 263 от 29.09.2016 г., изм. с Реш. 981 от 31.01.2019 г., изм. с Реш. 217
от 24.09.2020 г., изм. с Реш. 246 от 29.10.2020 г. на Общински съвет Шумен ;
 Приемане на програма относно развитието на малките населени места в
Община Шумен;
 Приемане на Програма за развитие на малките населени места в
община Шумен 2022-2027 г.;
 Приемане на изменение и допълнение на 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;
 Приемане на Правилник за организацията и реда за отпускане на
финансова помощ за лечение на жителите на община Шумен;
 Приемане на Статут за устройството и дейността на Общински
консултативен съвет по въпросите на младежта.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:
 Кандидатстване с проектно предложение „Представяне на културно
наследство в ревитализирана, реставрирана и реновирана Зала „Проф. Венета
Вичева“ по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“,
Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в ревитализирани,
реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно предприемачество,
наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2014-2021.;
 Кандидатстване с проектно предложение по Първа покана за
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по резултат 1 „Подобрено управление на културното
наследство“, подрезултат 1.1 „Културно наследство, представено в
ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ по Програма „Културно
предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана чрез Финансов
механизъм на Европейското икономическо пространство (Норвежки финансов
механизъм);
 Кандидатстване с проектно предложение „Подобряване на енергийната
ефективност на училищните сгради в кв. Дивдядово и с. Мадара, община
Шумен“ Процедура „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма
„Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 20142021;
 Кандидатстване с проект по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз;
 Удължаване реализирането на проект BG05M9OP001-2.004-0043
„Център за ранно детско развитие в Община Шумен;
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 Участие на община Шумен като партньор на фондация „Аделе“ гр.
Шумен в проектно предложение с наименование „Увеличаване на
гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на
младежки политики в община Шумен“ по процедура BG05SFOP001-2.025 с
наименование: „Повишаване на гражданското участие в процесите на
изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“, ОП „Добро
управление“;
 Продължаване на дейността на Областен информационен център Шумен.
ПРИДОБИВАНЕ,
УПРАВЛЕНИЕ
И
РАЗПОРЕЖДАНЕ
С
ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО:
 Приемане на План за интегрирано развитие на община Шумен за
периода 2021 - 2027 г.;
 За продажба на общински жилища са взети 4 решения;
 За продажба чрез търг на поземлени имоти са приети 18 решения;
 За учредяване право на пристрояване на сграда са приети 2 решения;
 Предоставяне на Зала „Проф. Венета Вичева“ безвъзмездно за
управление на ОП „ТППА“;
 Продажба чрез търг на движима вещ, собственост на община Шумен на
основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС;
 Отдаване под наем без търг или конкурс на недвижими имоти общинска собственост за социални дейности на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС;
 Предоставяне под наем за терен за поставяне на нестационарни обекти;
 Провеждане на процедура за отдаване под наем на имот-публична
общинска собственост - „Бюфет-павилион“, в сградата на СУ „Сава
Доброплодни” гр. Шумен;
 Отдаване под наем на част от недвижим имот – общинска собственост
за здравни дейности – лекарски кабинети в „ДКЦ 1 – Шумен“ ЕООД;
 Провеждане на процедури по ЗОП за възлагане на превозите по
автобусните линии от Общинската транспортна схема и от Областната и
Републиканската транспортни схеми по определените квоти за Община Шумен;
 Определяне на имотите - общинска собственост, които подлежат на
задължително застраховане;
 Отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот-публична
общинска собственост на оператор на електронни съобщителни мрежи за
разполагане на оборудване за телекомуникационна дейност, на основание чл.
14, ал. 7 от ЗОС и чл. 30, ал. 5 от Закона за електронните съобщителни мрежи и
физическа инфраструктура /ЗЕСМФИ/;
 Обявяване на имот с идентификатор 83510.567.20 по кадастралната
карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен - кв. Дивдядово, местност
„Чернювец“, за частна общинска собственост на основание чл. 6 от ЗОС;
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 Обявяване на имот в м. „Мантово лозе“ в землището на гр. Шумен
/бивш Дом за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“/ за частна общинска
собственост на основание чл. 6 от ЗОС;
 Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор
83510.682.1 по кадастралната карта на гр. Шумен - кв. Дивдядово на основание
чл. 36, ал. 1 от ЗОС;
 Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост
на община Шумен, находящи се в Професионална гимназия по селско
стопанство и хранителни технологии - Шумен;
 Актуализиране на списъка на улици за текущ ремонт, финансирани с
трансформирана целева субсидия за капиталови разходи;
 Предоставяне на имотите - полски пътища, включени в заповеди на
директора на ОД „Земеделие“ - Шумен по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ;
 Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.567.20 по
кадастралната карта на гр. Шумен, в землището на гр. Шумен - кв. Дивдядово,
местност „Чернювец“.
ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
 Разходване на част от натрупаните месечни отчисления по чл. 60, ал.
2, т. 1 и 2 и чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за периода от 1
март 2020 г. до 31 декември 2020 г. на основание §58 от Закона за изменение и
изменение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105
от 2020 г.) и изменение на План-сметката по чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ;
 Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на
„Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен, на
30.07.2021 г.;
 Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„ВиК-Шумен“ ООД, на 30.07.2021г.;
 Удължаване на срока на договора за възлагане на управлението на
„Диагностично-консултативен център I – Шумен“ ЕООД, до избора на
управител след провеждането на конкурс;
 Провеждане на конкурс за избор на Управител на „Диагностичноконсултативен център I - Шумен“ ЕООД;
 Провеждане на Общо събрание на съдружниците на „Водоснабдяване
и канализация-Шумен“ ООД гр. Шумен, на 12.11.2021 г;
 Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото
събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК-Шумен“ ООД, на 02.11.2021 г.;
 Оптимизиране на числения състав и структура на общинските
предприятия.
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БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ:
 Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община Шумен за
2021 г. към 01.07.2021 г.;
 Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община
Шумен към 31.12.2020г.;
 Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Шумен
към 30.06.2021 г.;
 Планиране на средства в проекта за бюджет на Община Шумен за 2022
г., за изпълнение на Решение № 94 от 09.03.2011 г. на Министъра на МОСВ за
„Предоставяне безвъзмездно за управление и използване на находище на
минерална вода - изключителна държавна собственост“;
 Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за
2021 г., към 01.09.2021 г.;
 Оправомощаване на кмета на Община Шумен да взема всички
решения, свързани с банковото обслужване на Община Шумен;
 Поемане на дългосрочен инвестиционен заем от Община Шумен в
размер на 20 000 000,00 лева, и процедура за избор на финансова или кредитна
институция;
 Одобряване на актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от
местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2021 -2024 г. на
община Шумен;
 Представяне на договор сключен с Райфайзен Банк ЕАД за обслужване
на сметките на Община Шумен и поставяне на АТМ /банкомат/;
 Изменение на план-сметката за провеждане на местен референдум на
26.09.2021 г. в село Мадара;
 Определяне на минималните цени за таксиметров превоз на пътници за
един километър пробег по съответната тарифа, валидни за територията на
община Шумен;
 Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г.,
към 01.11.2021 г.;
 Предложение за определяне на размера на индивидуалните основни
месечни заплати на кмет и кметовете на кметства с 20%, считано от
01.01.2021 г.;
 Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен
за 2021 г., към 01.12.2021 г.;
 Одобряване на План-сметка за необходимите разходи за дейност
„Чистота“ за 2022 г., съгласно чл. 66 от Закона за местните данъци и такси на
територията на община Шумен.
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ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ:
 Приемане План за действие на Община Шумен в изпълнение на
Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и
участие на ромите (2021-2030);
 Предложение за присъждане отличието „Заслужил лекар/медицински
колектив на община Шумен” за 2021 г.;
 Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен
финансов отчет на „Комплексен онкологичен център-Шумен“ ЕООД за 2021 г.;
 Определяне на представители от Общински съвет - Шумен в състава на
Комисията по чл. 15, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за настаняване под
наем в социални жилища;
 Определяне на регистриран одитор за извършване на одит на годишен
финансов отчет на „Диагностично консултативен център I - Шумен“ ЕООД за
2021 г..
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ:
 Именуване на улица в кв. „Дивдядово“, гр. Шумен;
 Приемане План за действие на Община Шумен в изпълнение на
Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и
участие на ромите (2021-2030);
 Разрешение за формиране на паралелки с брой ученици под норматива
за минимален брой в паралелка и паралелки с ученици от два класа в
училищата на община Шумен за учебната 2021/2022 година;
 Удостояване с почетното звание „Носител на златна значка на град
Шумен“ г-жа Маринка Анчева;
 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Шумен“ на
Иван Иванов;
 Програма за реализиране на Стратегията за развитие на образованието
в община Шумен за учебната 2021/2022 година.
ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ, СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО И
ЕКОЛОГИЯ:
 Поправка на Решение № 442 по протокол № 24 от 24.06.2021 г. на
заседание на Общински съвет Шумен;
 Бяха взети 41 решения за ПУП, съобразно разпоредбите на чл. 124а,
ал. 1 и ал. 5, чл. 124б, ал. 5, чл. 124, ал. 1, чл. 134, ал. 2 и чл. 135, ал. 1 от ЗУТ;
 Прилагане разпоредбите на чл. 127, ал. 6 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ - 3
решения;
 Прилагане разпоредбите на чл. 150, ал. 1 от ЗУТ - 2 решения;
 Прилагане разпоредбите на чл. 6, ал. 1 от Закона за общинската
собственост - 3 решения;
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 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. 50, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество за: промяна границата
между имот с идентификатор 83510.659.466 и имот с идентификатор
83510.659.455 по кадастралната карта на гр. Шумен, общ. Шумен и сключване
на договор при условията на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ;
 Предложение за приемане на „Програма за овладяване популацията на
безстопанствените кучета на територията на община Шумен 2020-2024 г.“.
ДРУГИ РЕШЕНИЯ:
 Предложение за приемане на решение за произвеждане на референдум
в с. Мадара, община Шумен с въпрос „Съгласни ли сте с. Мадара да се отдели
от община Шумен и да се присъедини към съседната община Каспичан?“
 Промяна в състава на постоянните комисии „Бюджет и финанси“ и
„Правна и опазване на обществения ред“ към Общинския съвет - гр. Шумен;
 Промяна в състава на постоянната комисия „Европейски проекти,
международно сътрудничество и взаимодействие с неправителствени
организации“ към Общински съвет гр. Шумен;
 Промяна в състава на комисия по чл. 7 от Правилника за организацията
и дейността на обществения посредник на територията на община Шумен;
 Промяна в състава на наблюдателната комисия към Общински съвет
Шумен съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража;
 Промяна на Общинска транспортна схема за обслужване на
населението с автобусен транспорт;
 Избор на обществен посредник на територията на община Шумен;
 Определяне на лице за съхранение декларациите по ЗПКОНПИ;
 Промяна в състава на постоянните комисии „Икономическа политика,
общинска собственост и контрол по сделките с общинско имущество“ и
„Култура, културно наследство, туризъм, интеграционна политика,
вероизповедания и медийна политика“ към Общинския съвет – гр. Шумен и на
Експертен съвет по наименованията;
 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.
За информация бяха разгледани: изпълнение на решение № 355 от
01.04.2021 г. на Общински съвет Шумен; отчет за дейността на Общински
съвет Шумен и неговите комисии за периода 01.01.2021 г. - 30.06.2021 г.; отчет
за изпълнението на решенията на Общински съвет през първото полугодие на
2021 година.
За отчетния период няма върнато решение от областния управител.
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Предварително изготвения отчет на Общинския съвет за второто
шестмесечие на 2021 г. беше изпратен на всички председатели на постоянни
комисии за евентуални изменения или допълнения. До 21.01.2021 г. такива не
постъпиха, като само д-р Ивайло Петров изпрати по електронната поща
одобрението си за така изготвения отчет.
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 община
Шумен.

Ася Аспарухова
Председател на
Общински съвет Шумен
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