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О Б Щ И Н А  Ш У М Е Н   

9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

e-mail: mayor@shumen.bg, http://www.shumen.bg 
ISO 9001:2008   ISO 14001:2004  OHSAS 18001:2007 

 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

ГР. ШУМЕН 

 
 

             ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 
 

ОТ  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 
Относно: Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г.,                    

към 01.07.2018 г. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В изпълнение на чл. 124 от Закона за публичните финанси и чл. 28, ал. 2 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 за промените в общинския бюджет, внасям за 

одобрение предложение за текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2018 г., 

към 01.07.2018 г. 

 След извършен анализ на отчета за изпълнението на бюджета за първото полугодие, с 

оглед на настъпили нови обстоятелства и одобрени искания на ръководители на общински 

структури, предлагаме изменения в разходната част на бюджета, спрямо уточнен план към 

30.06.2018 г.  

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение 646 по Протокол № 28 от 25.01.2018 г., 

актуализиран с  Решение № 736 по  Протокол № 31 от 26.04.2018 г. на Общински съвет - Шумен  

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са: 

- предложения на второстепенни разпоредители и ръководители на звена; 

- предложени промени в капиталовата програма за 2018 г. 

 

1. ПРИХОДИ  

Към 30.06.2018 г.  не се налагат промени в приходната част на бюджета на Община 

Шумен.  

 

2. РАЗХОДИ  

            2.1. В разходите за издръжка на държавно делегираните дейности. Не се извършват 

промени. 
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        2.2. В разходите за издръжка за дофинансиране на държавно делегирани дейности с 

местни приходи.  

        Във връзка с постъпила докладна записка на директора на Регионалния исторически музей – 

гр. Шумен предлагам да се извърши промяна в бюджетните средства от текущи ремонти за 

дофинансиране на дейности по закупуване на компютри и хардуер за 8 000 лв.  

 

2.3. В разходите за издръжка в местните  дейности  

Директорът на ОП „Чистота“ предлага да се актуализира план-сметката за 2018 г. на ОП 

„Чистота“ в дейност 623 „Чистота“, със сумата от 350 000 лв. Средствата са с източник план-

сметка за необходимите разходи, съгласно чл. 66 от Закона за местни данъци и такси за 2018 г. на 

Община Шумен. Средствата се пребюджетират от разпоредител „Администрация“, в 

разпоредител ОП „Чистота“. Сумата е изчислена на база количества и видове работи, които са 

необходими на ОП „Чистота“ за извършване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване 

район Север на град Шумен, кварталите Мътница и Макак от м. 07.2018 г., съгласно              

Приложение № 17  

По постъпила докладна записка с Вх. № 93-00-1340 /12.07.2018 г. на председателя на ФК 

„Волов – Шумен“ за финансово подпомагане на отбора по футбол „мъже“ за реализиране на 

проекта за участие в Трета лига  - Североизточна Аматьорска „В“ футболна група със сумата от 

30 000 лв. Средствата ще се предоставят на футболния клуб като субсидия за организация с 

нестопанска цел.  

 

 

3. ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, по източници за финансиране: 

3.1. От източник „Финансиране от преходен остатък“- не са предложени промени  

3.2. От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от 

ЗДБРБ за 2018 г.“ – не са предложени промени. 

3.3. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и 

неданъчни приходи през 2018 г.“  -  предлага се увеличение на  плана с 196 310 лв., в това число 

за дейности местна отговорност - 188  310 лв. и за дофинансиране на държавни дейности - 8 000 

лв., в това число: 

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, § 52-03 “ Придобиване 

на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Общи държавни служби”, разходите  

се увеличават с 6 000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка на климатични 

системи – 3 бр. в сградата на общинска администрация“. Увеличението е за сметка на намаление 

на плана по параграф 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на  разпоредител 

“Администрация“; 

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“ , местна дейност, § 52-04 “Придобиване 

на транспортни средства“ във функция „Общи държавни служби”, разходите се увеличават с 68 

000 лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка на леки автомобили - 2 бр. за 

общинска администрация“.  Разходът е наложителен, поради високата степен на амортизация на 

наличните автомобили, което затруднява ежедневно оперативната работа на служителите. 

Увеличението е за сметка на намаление на плана по параграф 10-16 “Вода, горива и ел.енергия“ в 

същата дейност, по партидата на разпоредител “Администрация“; 

- В дейност 1-1-122 “Общинска администрация“, местна дейност, § 53-01 “Придобиване 

на програмни продукти и лицензи“ във функция „Общи държавни служби”, разходите  се 

увеличават с 3 450 лв.  за включване в разчета на нова позиция “Софтуер за архивиране на 

големи обеми от данни и възстановяване на виртуална среда - 1  бр.  лиценз“. Увеличението е за 

сметка на намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на 

разпоредител “Администрация“; 
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- В дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване 

на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, разходите се 

увеличават с 3 400  лв. за включване в разчета на нова позиция “Климатици – 2 бр. за ДГ 

“Изворче“,  гр. Шумен“. Актуализацията е направена във връзка с докладна записка с Вх. № 93-

00-1120/11.06.2018 г. от директора на ДГ „Изворче“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на 

намаление на плана по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ 

„Изворче“; 

- В дейност 4-0-412 “Многопрофилни болници за активно лечение“ , местна дейност,         

§ 55-01 “Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“ във функция „Здравеопазване“,     

разходите  по партида „Капиталови разходи и инвестиции“ се намаляват  общо  с  (-) 50 000  лв., 

поради отпадане от плана на позиции „Капиталов трансфер за операционна маса трисекционна с 

лумбален сегмент за Урологично отделение при МБАЛ-Шумен“АД“ с (-) 40 000 и „Капиталов 

трансфер за таванни операционни лампи с две тела – 2 бр. за Акушерогинекологично отделение 

при „МБАЛ-Шумен“ АД“ с (-) 60 000 и включване в разчета на нова позиция “Автоклав за 

„МБАЛ-Шумен“ АД - гр. Шумен“, по докладна записка с Вх. № 93-00-1302 от д-р Димитър 

Костов - изпълнителен директор на „МБАЛ-Шумен“ АД - гр. Шумен. Намалението на 

капиталовите разходи по § 55-01 с (-) 50 000 лв., се насочват в § 43-01 “Субсидии и други текущи 

трансфери за нефинансови предприятия“ за текущата дейност на „МБАЛ-Шумен“ АД - гр. 

Шумен. 

- дейност 6-1-622 “Озеленяване“, местна дейност, § 52-03 “Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите се увеличават с 4 640  лв. по 

партидата на ОП “Паркове и обредна дейност“ за включване в разчета на нова позиция „Доставка 

на оранжерия 112 кв.м. с отоплителна система“ за сметка на намаление на плана по                          

§ 10-15 “Материали“ в същата дейност, по тяхната план-сметка; 

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с 

национален и регионален характер“, дофинансиране на държавни дейности,                                    

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности”, разходите се увеличават с 4 000 лв. за включване в разчета на нова 

позиция “Доставка на 1 бр. КИОСК за НИАР „Плиска“, по докладна записка на директора на 

РИМ, за сметка на намаление на плана по § 10-30 “Текущи ремонти“ от собствени приходи; 

- В дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с 

национален и регионален характер“, дофинансиране на държавни дейности,                                     

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ във функция „Почивно дело, култура и 

религиозни дейности”, разходите се увеличават с 4 000 лв. за включване в разчета на нова 

позиция “ „Софтуер за представяне на виртуален каталог в НИАР „Плиска“, по докладна записка 

на директора на РИМ, за сметка на намаление на плана по § 10-30 “Текущи ремонти“ от 

собствени приходи ; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически 

дейности и услуги”, разходите се увеличават с 24 000 лв. по партидата на разпоредител 

„Капиталови разходи и инвестиции“ за включване на нова позиция “Доставка и монтаж на 

бариери – 4 бр.“, за оградени паркинги, които се стопанисват от ОП „Общински жилища и 

имоти“, за сметка на намаление на § 10-15 “Материали” в същата дейност по партидата на 

разпоредител “Администрация“; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                        

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически 

дейности и услуги”, разходите се увеличават с 66 000 лв. по партидата на разпоредител 

„Капиталови разходи и инвестиции“ за включване на нова позиция “Доставка и монтаж на 

допълнително оборудване за разширяване на „Синя зона“ /паркинг автомати - 5 бр./“, за сметка 
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на намаление на § 10-15 “Материали” в същата дейност по партидата на разпоредител 

“Администрация“; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически 

дейности и услуги”, разходите се увеличават с 35 000 лв. по партидата на разпоредител             

ОП “Чистота“ за включване на нови позиции: “Листосъбирачки до 80 куб/мин - 3 бр.“- 24 000 лв., 

„Инверторен бензинов генератор на ток“- 3 000 лв., „Роторни снегорини - 2 бр.“- 8 000 лв., за 

сметка на намаление на § 10-30 “Текущи ремонти“ от собствени приходи по тяхната план-

сметка; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                   

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“, във функция 

„Икономически дейности и услуги”, разходите се увеличават с 300 лв. по позиция „Машина за 

рязане на тротоарни плочи за ОП “Строителство и благоустройство““, за сметка на намаление на 

плана в същия параграф по позиция „Машина за рязане на асфалт за ОП “Строителство и 

благоустройство“,  по докладна записка на директора на ОП  “Строителство и благоустройство“. 

Вътрешно-компенсираната промяна се отразява по плана на разпоредител “Капиталови разходи и 

инвестиции“; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                       

§ 52-04 “Придобиване на транспортни средства“ във функция „Икономически дейности и 

услуги”, разходите се увеличават с 25 000 лв., по партидата на разпоредител ОП “Чистота“ за 

включване  на нова позиция: “Самосвал до 3,5 т с кран до 2 т“ за сметка на намаление на                

§ 10-30 “Текущи ремонти“ от собствени приходи  по тяхната план-сметка; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                  

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Икономически 

дейности и услуги”, разходите се увеличават с 1 620 лв. по партидата на разпоредител                  

ОП “Общински жилища и имоти“ за включване  на нова позиция: “Двигател за косачка“, за 

сметка на намаление на § 10-15 “Материали“  по тяхната план-сметка; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                            

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ във функция „Икономически дейности 

и услуги”, разходите се увеличават с 300 лв. по партидата на разпоредител ОП “Общински 

жилища и имоти“ за включване на нова позиция: “ПП Терез - право на ползване“, за сметка на 

намаление на § 10-20 “Външни услуги“  по тяхната план-сметка; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                               

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“, във функция „Икономически дейности 

и услуги”, разходите се увеличават с 500 лв. за нова позиция „ПП ФСД за ОП “Строителство и 

благоустройство“- право на ползване“, за сметка на намаление на плана в § 10-20 “Външни 

услуги”, по тяхната план-сметка, съгласно докладна записка на Директора на ОП “Строителство 

и благоустройство“; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност,                                       

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“, във функция „Икономически дейности 

и услуги”, разходите се увеличават с 400 лв. за нова позиция „ПП Терез за ОП “Строителство и 

благоустройство““, за сметка на намаление на плана в § 10-20 „Външни услуги” по тяхната план-

сметка, съгласно докладна записка на директора на ОП “Строителство и благоустройство“. 

 4. От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „ Постъпления от продажби на 

общински нефинансови активи““ се предлага намаление на плана с  (-) 72 000 лв., в това число: 

- дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

комуналното стопанство”, местна дейност, § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“,  

във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда”, разходите за позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за етапно 

разширение на Гробищен парк Шумен“ се намаляват с (-) 21 500 лв., поради това че не е 

приключило отчуждителното производство на цялата територия на разширението. Намалението е 
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за сметка на увеличение на плана по § 10-30 “Текущи ремонти“ по партидата на разпоредител 

“Администрация“ в същата дейност; 

- дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

комуналното стопанство”, местна дейност, § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“, 

във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на 

околната среда”, разходите се намаляват с (-) 27 000 лв., поради отпадане от капиталовия разчет 

на обект “Подпорна стена на ул.“Найден Геров“, гр. Шумен. Разходите се насочват по                      

§ 10-30 “Текущи ремонти“ по партидата на разпоредител “Администрация“ в същата дейност за 

извършване на неотложен ремонт на пешеходна пасарелка на р. Енчова в района на ул.“Марица“; 

- дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация“, местна дейност, § 52-06 “Изграждане 

на инфраструктурни обекти“, във функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

стопанство и опазване на околната среда”, разходите се намаляват с (-)23 500 лв., поради 

отпадане от капиталовия разчет на обект  “Реконструкция на външен водопровод по ново трасе 

от ВС “Средня“ в участъка от НВ 120 м3 до съществуващ въздушник /575 мл/“. Разходите се 

насочват в дейност 6-1-619 по § 10-30 “Текущи ремонти“ по партидата на разпоредител 

“Администрация“. 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет гр. Шумен да вземе следните 

 

РЕШЕНИЯ: 

 

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община  

Шумен, към 01.07.2018 г., както следва: 

 

 От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и 

неданъчни приходи през 2018 г.“- за дейности местна отговорност-увеличение на плана с 

188 310 лв., както следва: 

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна         

/лв./ 

  Функция 1 “Общи държавни служби“  

§ 52-03 1-1-122  нова позиция „Доставка на климатични системи –        

3 бр. в сградата на общинска администрация“ 

 

6 000 

§ 52-04 1-1-122 нова позиция “Доставка на леки автомобили - 2 бр. за 

общинска администрация“ 

 

68 000 

§ 53-01 1-1-122 нова позиция “Софтуер за архивиране на големи обеми 

от данни и възстановяване на виртуална среда – 1 бр. 

лиценз“ 

 

3 450 

  Функция 3 “Образование“  

§ 53-03 3-0-311 нова позиция „Климатици – 2 бр. за ДГ “Изворче“,        

гр. Шумен“ 

3 400 

  Функция 4 “Здравеопазване“  

§ 55-01 4-0-412 отпада позиция „Операционна маса трисекционна с 

лумбален сегмент за Урологично отделение при 

„МБАЛ-Шумен“ АД – гр. Шумен“ 

 

 

(-) 40 000 

§ 55-01 4-0-412 отпада позиция „Таванни операционни лампи с две 

тела – 2 бр. за Акушерогинекологично отделение при 
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„МБАЛ-Шумен“ АД – гр. Шумен“   (-) 60 000 

§ 55-01 4-0-412 нова позиция „Автоклав за „МБАЛ-Шумен“ АД –      

гр. Шумен“ 

50 0000 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  

§ 52-03 6-1-622 нова позиция „Доставка на оранжерия 112 кв.м. с 

отоплителна система за ОП “Паркове и обредна 

дейност““ 

 

4 640 

  Функция 8 „Икономически дейности и услуги”,  

§ 52-03 8-6-898 нова позиция „Доставка и монтаж на бариери – 4 бр.“ 24 000 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция “Доставка и монтаж на допълнително 

оборудване за разширяване на „Синя зона“ /паркинг 

автомати - 5 бр./“ 

66 000 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция „Листосъбирачки до 80 куб./мин-3 бр. за 

ОП „Чистота““ 

 

24 000 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция „Инверторен бензинов генератор за ток 

за ОП „Чистота““ 

 

3 000 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция „Роторни снегорини - 2 бр. за ОП 

„Чистота““ 

 

8 000 

§ 52-03 8-6-898 позиция „Машина за рязане на тротоарни плочки за 

ОП „Строителство и благоустройство““ 

300 

§ 52-03 8-6-898 позиция „Машина за рязане на асфалт за ОП 

„Строителство и благоустройство““ 

(-) 300 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция „Двигател за косачка за ОП „Общински 

жилища и имоти““ 

1 620 

§ 52-04 8-6-898 нова позиция „Самосвал до 3,5 т с кран до 2 т за ОП 

„Чистота““ 

 

25 000 

§ 53-01 8-6-898 нова позиция „ ПП Терез – право за ползване за ОП 

„Общински жилища и имоти““ 

 

300 

§ 53-01 8-6-898 нова позиция  „ ПП Терез – право за ползване за ОП 

„Строителство и благоустройство ““ 

 

400 

§ 53-01 8-6-898 нова позиция „ПП ФСД – право за ползване за ОП 

„Строителство и благоустройство““ 

 

500 

 

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и 

неданъчни приходи през 2018 г.“- за дофинансиране на държавни дейности –увеличение на 

плана с 8 000 лв. , както следва: 

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“ 

 

§ 52-01 7-3-739  нова позиция „Доставка на 1 бр. КИОСК за НИАР 

“Плиска““ 

 

4 000 

§ 53-01 7-3-739 нова позиция „Софтуер за представяне на виртуален 

каталог в НИАР “Плиска““ 

 

4 000 
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От източник „Финансиране от приходи по §40-00“Постъпления от продажби на 

общински нефинансови активи“  -  за  дейности  местна отговорност, намаление на плана с 

(-) 72 000 лв.   

    

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна 

/лв./ 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  

§ 52-06 6-1-619 Позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за 

етапно разширение на Гробищен парк Шумен“ 

 

(-) 21 500 

§ 52-06 6-1-619 отпада позиция “Подпорна стена на ул.“Найден 

Геров“, гр. Шумен 

 

(-) 27 000 

§ 52-06 6-1-619 отпада позиция “Реконструкция на външен водопровод 

по ново трасе от ВС “Средня“ в участъка от НВ 120 м3 

до съществуващ въздушник /575 мл/“ 

 

 

(-) 23 500 

 

     2.Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2018 г., както 

следва: 

 

Функция 1 “Общи държавни служби“ 

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 1-1-122“Общинска администрация“ 

§ 52-03“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с                      6 000 лв. 

§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“                                                       68 000 лв. 

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“                                          3 450 лв. 

 

Партида „Администрация“ 

Дейност 1-1-122“Общинска администрация“ 

§ 10-15“Материали“                                                                                                    (-) 9 450 лв. 

§ 10-16“Вода, горива и ел.енергия“                                                                         (-) 68 000 лв. 

 

Функция 3 “Образование“ 

Партида ДГ „Изворче“, гр.Шумен 

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“ 

§ 52-03“Придобиване на др.оборудване, машини и съоръжения“                              3 400 лв. 

§ 10-15“Материали“                                                                                                     (-) 3 400 лв. 

 

Функция 4 “Здравеопазване“ 

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 4-0-412“Многопрофилни болници за активно лечение“ 

§ 55-01“Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“                            (-) 50 000 лв. 

 

Партида „Здравеопазване и социални дейности“ 

§ 43-01 “Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“       50 000 лв.  

 

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ 

§ 52-06“Изграждане на инфраструктурни обекти“                                                (-) 23 500 лв. 
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Дейност 6-1-619 “Други дейности по жил. строителство, благоустройството и   

комуналното стопанство“  

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“                                               (-) 48 500 лв. 

 

Партида „Администрация“ 

Дейност 6-1-619 “Други дейности по жил. строителство, благоустройството и   

комуналното стопанство“  

§ 10-30“Текущи ремонти“                                                                                             72 000 лв.  

за „Авариен ремонт на пешеходна пасарелка на р.Енчова“ и „Гробищни паркове“. 

 

 

Партида ОП“Паркове и обредни дейности“ 

Дейност 6-1-622 “Озеленяване“  

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“                             4 640 лв. 

§ 10-15“Материали“                                                                                                  (-) 4 640 лв. 

 

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 8-6-898“Други дейности по икономиката“ 

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“                           90 000 лв. 

 

Партида „Администрация“ 

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 

§ 10-15“Материали“                                                                                                   (-) 90 000 лв. 

 

Партида ОП „Чистота“ 

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“                          35 000 лв. 

§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“                                                      25 000 лв. 

§ 10-15“Материали“                                                                                                  (-) 60 000 лв. 

 

Партида ОП“Общински жилища и имоти“ 

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“                             1 620 лв. 

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“                                             300 лв. 

§ 10-15“Материали“                                                                                                     (-) 1 620 лв. 

§ 10-20“Външни услуги“                                                                                                (-) 300 лв. 

 

Партида ОП „Строителство и благоустройство“ 

Дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“                                             900 лв. 

§ 10-20“Външни услуги“                                                                                                (-) 900 лв. 

 

 

     3.Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансиране на дейности държавна 

отговорност, към 01.07.2018 г., както следва: 

 

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 

Партида РИМ-Шумен 

Дейност 7-3-739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с   

национален и регионален характер 
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§ 52-01“Придобиване на компютри и хардуер“                                                             4 000 лв. 

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“                                          4 000 лв. 

§ 10-30“Текущи ремонти“ с                                                                                        (-) 8 000 лв. 

 

4. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии за организации с нестопанска цел:  

            4.1. За ФК „Волов-Шумен“ - 30 000 лв. Средствата да се предоставят от                       

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“,  Дейност 714 „Спортни бази за 

спорт за всички“, § 45-00 „Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с 

нестопанска цел“. 

 

 

           5. Утвърждава актуализирана план-сметка на ОП „Чистота“.  

 

           6. Възлага на Кмета на община Шумен да отрази промените към 01.07.2018 г. в  разчета за 

капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2018 г. 

 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 


