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ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ШУМЕН 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 

от Татяна Костова 
Зам.-кмет „ Бюджет и финанси“, Община Шумен 
ЗА КМЕТ: Заповед № РД-25-1917/ 19.09.2017 г. 

 
Относно: корекция на бюджета на ЦПЛР-ОДК-Шумен, във връзка с Решение № 528 по 
протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на Общинския съвет 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
 В изпълнение на Решение № 528 по протокол № 23 от 20.07.2017 г. на заседание на 
Общинския съвет, относно вливане на ОШИ „Анастас Стоянов“, гр. Шумен в ЦПЛР-ОДК-
Шумен и прехвърляне на дейността на логопедите и психолозите назначени в детските градини 
към ЦПЛР със Заповед № РД-25-1673 от 04.08.2017 г. на кмета на Община Шумен са 
сформирани комисии, които да организират дейностите по структурните промени и 
прехвърляне на имуществото. 

 Считано от 01.09.2017 г. всички служители от ОШИ „Анастас Стоянов“, гр. Шумен и 
назначените логопеди и психолози са прехвърлени съгласно чл. 123 от Кодекса на труда към 
ЦПЛР-ОДК-Шумен. Изготвено е и длъжностно щатно разписание на новата структура в 
образователната институция утвърдено от директора и съгласувано с първостепенния 
разпоредител с бюджет. 

 Съгласно приетия Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-Шумен всички 
дейности осъществявани в новите направления са описани като общи положения. Конкретните 
правила за организация на дейностите са регламентирани във вътрешната документация на 
ЦПЛР-ОДК-Шумен, съобразно приетите положения в правилника. Към този момент няма да 
предлагаме изменения на съществуващия Правилник, тъй като от Министерство на 
образованието и науката през месец Август е публикуван проект на изцяло нова Наредба за 
приобщаващото образование със срок на обсъждане от 11.09.2017 г. След утвърждаването й от 
Министерски съвет и обнародване в Държавен вестник ще се огледат измененията и текстовете, 
които могат да бъдат включени в Правилника за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК-
Шумен. 

 Във връзка с извършената структурна промяна са направени разчети за корекция на 
бюджетните кредити и промяна на утвърдените планове по бюджета на второстепенните 
разпоредители с бюджет. 



 От представения отчет към 31.08.2017 г. на ОШИ „Анастас Стоянов“, гр. Шумен 
остатъкът спрямо утвърдения годишен план е както следва: 
§ 01-01 – 49 515 лв. 
§ 02-02 – 5 552 лв. 
§ 02-05 – 1310 лв. 
§ 05-51 – 6 058 лв. 
§ 05-60 – 2 674 лв. 
§ 05-80 – 1 100 лв. 
§ 10-13 – 5 550 лв. 
§ 10-15 – 3 578 лв. 
§ 10-16 – 8 996 лв. 
§ 10-20 – 4 802 лв. 
§ 42-19 – 336 лв. 
Общо: 89 471 лв. 
 Направен е разчет на разходите за трудови възнаграждения за логопедите и психолозите 
– общо 13,5 щатни бройки за периода 01.09.17 г. – 31.12.2017 г., разпределен както следва: 
§ 01-01 – 58 500 лв. 
§ 02-05 –   1 070 лв. 
§ 05-51 –   6 100 лв. 
§ 05-52 –   1 910 лв. 
§ 05-60 –   2 130 лв. 
Общо: 69 710 лв. 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 124 от ЗПФ, чл. 28, ал. 2 от Наредба 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, както и на 
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, предлагам Общински съвет – Шумен да вземе 
следните 

Р Е Ш Е Н И Я: 

1. Във връзка с извършените структурни промени, считано от 01.09.2017 г. да се 
извърши корекция в разходната част по бюджета на Община Шумен за 2017 г., както 
следва: 

1.1. Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 
 Местна отговорност  
 Група „Култура“ 
 Дейност 7-3-359 „Други дейности по култура“ 
       Партида ОШИ „Ан. Стоянов“, гр. Шумен – общо (-) 89 471 лв. 

§ 01-01 (-) 49 515 лв. 
§ 02-02 (-) 5 552 лв. 
§ 02-05 (-) 1310 лв. 
§ 05-51 (-) 6 058 лв. 
§ 05-60 (-) 2 674 лв. 
§ 05-80 (-) 1 100 лв. 
§ 10-13 (-) 5 550 лв. 
§ 10-15 (-) 3 578 лв. 
§ 10-16 (-) 8 996 лв. 
§ 10-20 (-) 4 802 лв. 
§ 42-19 (-) 336 лв. 

1.2. Функция „Образование“ 
Дофинансиране на държавна отговорност 



Дейност 3-0-311 „Детски градини“ 
Партида „Образование“ – общо (-) 69 710 лв. 

§ 01-01 (-) 58 500 лв. 
§ 02-05 (-)  1 070 лв. 
§ 05-51 (-) 6 100 лв. 
§ 05-52 (-) 1 910 лв. 
§ 05-60 (-) 2 130 лв. 

Местна отговорност 
Дейност 3-0-337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ 
Партида „ЦПЛР-ОДК-Шумен“ – общо (+) 159 181 лв. 

   § 01-01 (+) 108 015 лв. 
§ 02-02 (+) 5 552 лв. 
§ 02-05 (+) 2 380 лв. 
§05-51 (+) 12 158 лв. 
§05-52 (+) 1 910 лв. 
§05-60 (+) 4 804 лв. 
§05-80 (+) 1 100 лв. 
§ 10-13 (+) 5 550 лв. 
§ 10-15 (+) 3 578 лв. 
§ 10-16 (+) 8 996 лв. 
§ 10-20 (+) 4 802 лв. 
§ 42-19 (+) 336 лв. 

2. Във връзка с предоставяните услуги от ЦПЛР-ОДК-Шумен да се прилагат 
утвърдените размери на такси съгласно т. 49, б. „б“ и т. 52 на чл. 50 от Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията 
на община Шумен. 

 
С уважение, 
 
ЗА КМЕТ: 
ТАТЯНА КОСТОВА 
Зам.-кмет „ Бюджет и финанси“ 
Община Шумен 

/Заповед № РД-25-1917/ 19.09.2017 г./ 
 


