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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
 

от ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - кмет на Община Шумен 
 
ОТНОСНО: Частични промени в капиталовия разчет на община Шумен 
за 2016 г. 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
В изпълнение на чл.124, ал.3 от Закона за публичните финанси и 

чл.28, ал.4 от приетата на заседание на Общинския съвет Наредба за 
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни 
дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение 
и отчитане на общинския бюджет, с които се регламентира реда на 
промените в капиталовия разчет, внасям за одобрение от Общински 
съвет настоящото предложение за частични промени в капиталовия 
разчет за 2016 г. 

Промените се налагат, с цел оптимално извършване на разходите 
през четвърто тримесечие от източник „Финансиране от целева субсидия 
по Закона за държавния бюджет на РБ за 2016 г.“ и подаване на 
необходимата информация за преходните обекти в Министерство на 
финансите, в срок до края на м. ноември 2016 г. 
 Предложена са вътрешни компенсирани промени между 
източници за финансиране в капиталовия разчет, са както следва: 

1. В източник “Финансиране от целева субсидия от Държавния 
бюджет 

през 2016 г.“ 
 По партида „Капиталови разходи и инвестиции“: 

- Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 51-00 
“Основни ремонти“ във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, 
планираните разходи за обект „Изместване на съществуващ кабел 20 кV, 
в участъка между т/ст „Стол ВПИ“ и т/ст “Детска градина ВПИ“ се 
намаляват с (-)27 970 лв. Разходите за същата цел се насочват от 
източник „Финансиране от собствени средства от приходи по § 40 00 
“Постъпления от продажби на общински нефинансови активи““;  

- Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 
52-06 “Инфраструктурни обекти“ във функция „Образование“, 



планираните разходи за обект „Отводняване и подпорна стена на ОДЗ 
“Щурче“ Шумен“ се намаляват с (-) 6 000 лв. Разходите за същата цел се 
насочват от източник „Финансиране от собствени средства от приходи 
по § 40 00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови 
активи““;  

- Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 53-09 
“Придобиване на други НМДА“, във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, 
планираните разходи за  „Придобиване на възмездно право на строеж и 
сервитутна зона за изграждане на подземен канализационен провод Ф 
700 на „Топливо“АД, София“ се намаляват с (-) 62 100 лв. Разходите за 
същата цел се насочват от източник „Финансиране от собствени средства 
от приходи по § 40 00 “Постъпления от продажби на общински 
нефинансови активи““;  

 - Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, , § 52-06 
“Инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, 
планираните разходи за обект „Рекултивация на съществуващо депо за 
неопасни битови отпадъци в землището на кв. Дивдядово – Шумен“ се 
увеличават с 96 070 лв., за сметка на предлаганото общо намаление на 
планираните разходи от  източника.  

 
2. В източник „Финансиране от собствени средства от приходи по § 

40 00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи““.  
 По партида „ Капиталови разходи и инвестиции“: 

- Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 51-00 
“Основни ремонти“ във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“,  
увеличават се планираните разходи с 27 970 лв. за обект „Изместване на 
съществуващ кабел 20 кV, в участъка между т/ст „Стол ВПИ“ и т/ст 
“Детска градина ВПИ“- Шумен“;  

- Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 
52-06 “Инфраструктурни обекти“ във функция „Образование“, 
увеличават се планираните разходи с 6 000 лв. за обект „Отводняване и 
подпорна стена на ОДЗ “Щурче“ Шумен“ ;  

- Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, § 53-09 
“Придобиване на други НМДА“, във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, 
увеличават се планираните разходи с 62 100 лв. за  „Придобиване на 
възмездно право на строеж и сервитутна зона за изграждане на 
подземен канализационен провод Ф 700 на „Топливо“АД, София“;  

 - Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност, , § 52-06 
“Инфраструктурни обекти“ във функция „Жилищно строителство, 
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, 



планираните разходи за обект „Рекултивация на съществуващо депо за 
неопасни битови отпадъци в землището на кв. Дивдядово – Шумен“ се 
намаляват  с (-)  96 070 лв., за сметка на общото увеличение на 
планираните разходи от източника.  
 
         Въз основа на гореизложеното,   предлагам на Общински съвет 
гр.Шумен да вземе следните  

  
РЕШЕНИЯ: 

 
1.Утвърждава частични промени  в пообектовия капиталов разчет 

на община Шумен за 2016 г., както следва: 
 1.1. В източник “Финансиране от целева субсидия от Държавния 
бюджет през 2016 г.“ 

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“: 
 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 
стопанство и опазване на околната среда“, 

§ 51-00 “Основни ремонти“ 
Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност 
Обект „Изместване на съществуващ кабел 20 кV, в участъка между 

т/ст „Стол ВПИ“ и т/ст “Детска градина ВПИ“ с (-) 27 970 лв. 
 
Функция „Образование“ 
§ 52-06 “Инфраструктурни обекти“ 
Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност 
Обект  „Отводняване  и  подпорна  стена  на  ОДЗ “Щурче“  Шумен“  

с (-) 6 000 лв. 
  
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“ 
§ 53-09 “Придобиване на други НМДА“ 
Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност 
„Придобиване на възмездно право на строеж и сервитутна зона за 

изграждане на подземен канализационен провод Ф 700 на „Топливо“АД, 
София“ с (-) 62 100 лв. 

 
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“ 
§ 52-06 “Инфраструктурни обекти“ 
Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност 
Обект „Рекултивация на съществуващо депо за неопасни битови 

отпадъци в землището на кв. Дивдядово – Шумен“ с 96 070 лв. 
 
1.2. В източник „Финансиране от собствени средства от приходи по 

§ 40 00 “Постъпления от продажби на общински нефинансови активи““.  



Партида „Капиталови разходи и инвестиции“: 
 
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“, 
§ 51-00 “Основни ремонти“ 
Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност 
Обект „Изместване на съществуващ кабел 20 кV, в участъка между 

т/ст „Стол ВПИ“ и т/ст “Детска градина ВПИ“ с  27 970 лв. 
 
Функция „Образование“ 
§ 52-06 “Инфраструктурни обекти“ 
Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност 
Обект  „Отводняване  и  подпорна  стена  на  ОДЗ “Щурче“  Шумен“  

с  6 000 лв. 
  
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“ 
§ 53-09 “Придобиване на други НМДА“ 
Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност 
„Придобиване на възмездно право на строеж и сервитутна зона за 

изграждане на подземен канализационен провод Ф 700 на „Топливо“АД, 
София“ с  62 100 лв. 

 
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда“ 
§ 52-06 “Инфраструктурни обекти“ 
Дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие“, местна дейност 
Обект „Рекултивация на съществуващо депо за неопасни битови 

отпадъци в землището на кв. Дивдядово – Шумен“ с  (-) 96 070 лв. 
 
2.Задължава кмета на община Шумен да отрази промените в 

пообектовия капиталов разчет за 2016 г. 
 
 
 
 
 
 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 


