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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  ISO 14001  OHSAS 18001 

 

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 01.11.2018 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 01.11.2018 г. 

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

актуализиран с Решения № 736 по  Протокол № 31 от 26.04.2018 г. и № 841 по Протокол № 35 от 

26.07.2018 г. на Общински съвет Шумен  

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са: 

- преразпределение на планираните разходи, с оглед оптимално използване на 

финансовия ресурс до края на текущата година за разплащане на извършени дейности 

по подписаните договори за изпълнение на възложени обществени поръчки; 

- съгласувани разходи по предложения на второстепенни разпоредители и ръководители 

на звена; 

 

1. РАЗХОДИ  

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

промени. 

 

1.2. В разходите за издръжка за дофинансиране на държавно делегирани дейности с 

местни приходи се извършват следните промени: 

              Във връзка с постъпила докладна записка с Вх. № 93-00-21-02 /29.10.2018 г. на директора 

на III ОУ„Димитър Благоев“ - гр. Шумен предлагам да се дофинансира училището, като се 
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увеличат средствата в дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, 

§ 10-30 „Текущи ремонти“, функция „Образование“, със сумата от 19 993 лв. за възстановяване 

на оградата на училището, за сметка на намаление на бюджета на разпоредител 

„Администрация“, дейност 910 „Разходи за лихви“, § 29-91 „Други разходи за лихви към местни 

лица“, Функция „Разходи, некласифицирани в другите функции“.  

 

1.3. В разходите за издръжка в местните  дейности      

             Намаляват се разходите в местна дейност в разпоредител „Администрация“, Функция 

„Разходи, некласифицирани в другите функции“, дейност 910 „Разходи за лихви“ в § 29-91 

„Други разходи за лихви към местни лица“ със сумата от (-) 19 993 лв. за дофинансиране на  

възстановяването на оградата III ОУ„Димитър Благоев“ - гр. Шумен. 

.  

 

ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ 

След извършен анализ на отчета на извършените капиталовите разходи към 31.10.2018 г. и 

очакваното изпълнение за текущата година и с оглед на настъпили нови обстоятелства, в хода на 

изпълнението на възложените обществени поръчки възложените и одобрени искания за разходи с 

капиталов характер на ръководители на общински структури, предлагаме следните изменения в 

разходната част на бюджета, към 01.11.2018 г., спрямо уточнен план към 31.10.2018 г., както 

следва по източници за финансиране: 

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

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

ЗДБРБ за 2018 г.“ са предложени вътрешни компенсирани промени, с цел да се използват 

средствата от целевата субсидия през 2018 г. за финансиране на преходните обекти през 2019 г. и 

да се разплатят извършените разходи, в съответствие с отчетните стойности, както следва: 

▼ В дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, местна 

дейност, § 51-00 “Основни ремонти“ във функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда”, разходите за позиция „Ремонт на две 

кръстовища на ул.“Марица“- с ул.“Софийско шосе“ и с ул.“Васил Друмев“ и ремонт на 

ул.“Перуника“ от кръстовището с ул.“Марица“до ул.“Гиньо Писков“, гр. Шумен се увеличават 

с 9 165 лв.;  

▼ В дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, § 52-01 

“Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности”, разходите по позиция “Компютри и хардуер по проектна спецификация  за обект 

“Многофункционална зала в УПИ V, кв. 655, гр. Шумен“ се намаляват с (-) 16 290 лв., от 

установена отчетна стойност; 

▼ В дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности”, разходите по позиция “Оборудване по проектна  спецификация 

за обект “Многофункционална зала в УПИ V, кв. 655, гр. Шумен“ се увеличават с 7 470 лв., от 

установена отчетна стойност; 

▼ В дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, § 52-05 

“Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности”, разходите по позиция “Стопански инвентар по проектна спецификация за 

обект“Многофункционална зала в УПИ V, кв.655“, гр.Шумен се увеличават с 22 155 лв., от 

установена отчетна стойност ; 

▼ В дейност 7-3-759 “Други дейности по културата“, местна дейност, § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Почивно дело, 

култура и религиозни дейности”, отпада позиция “Доставка и монтаж на открито на LED 

дисплей (видео стена) за рекламиране на спортни и културни прояви“, гр. Шумен и планираните 

разходи се намаляват с (-) 22 500 лв., поради неосъществено възлагане на обществената поръчка. 



3 

 

Гореописаните промени са по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и 

инвестиции“ 

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

неданъчни приходи през 2018 г.“ - предлага се увеличение на  плана с 29 477 лв., в това число за 

дейности местна отговорност – 27 545 лв. и за дофинансиране на държавни дейности –                 

1 932 лв., в това число: 

▼ В дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 52-05 

“Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Образование“, разходите  се увеличават   с 

1 500  лв. за включване в разчета на нова позиция “Планетарен миксер за ДГ “Звънче“,                   

гр. Шумен“, във връзка със съгласувано предложение с докладна записка с Вх.№ 29-00-

159/14.09.2018 г. на директора  на ДГ „Звънче“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на 

намаление на бюджетните средства по § 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на 

разпоредител ДГ „Звънче“; 

▼ В дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 52-05 

“Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Образование“, разходите се увеличават с    

5 175  лв. за включване в разчета на нова позиция “Печка електрическа с шест плочи с 

електрическа фурна за тави за ДГ “Чучулига“, гр. Шумен, във връзка със съгласувано 

предложение по докладна записка с Вх.№ 93-00-2116/31.10.2018 г. на директора на ДГ 

„Чучулига“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на бюджетните средства по           

§ 10-15 “Материали“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Чучулига“; 

▼ 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 1 830  лв. за включване в разчета на нова позиция “Доставка на помпа 

за отоплителна инсталация за ДГ “Осми март“, с. Градище“, във връзка със съгласувано 

предложение с докладна записка с Вх.№ 93-00-2134/05.11.2018 г. на директора на ДГ “Осми 

март“, с. Градище. Увеличението е за сметка на намаление на бюджетните средства по § 10-16 

“Вода, горива и енергия“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Осми март“; 

▼ В дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 52-05 

“Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Образование“, разходите  се увеличават   с 

6 000  лв. за включване в разчета на нова позиция “Печка електрическа с шест  плочи с 

електрическа фурна за тави за ДГ “Братя Грим“, гр. Шумен, във връзка със съгласувано 

предложение по докладна записка с Вх.№ 93-00-2098/29.10.2018 г.  на директора  на ДГ „Братя 

Грим“, гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на бюджетните средства по § 10-16 

“Вода, горива и енергия“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Братя Грим“; 

▼ В дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“, местна дейност, § 52-05 

“Придобиване на стопански инвентар“ във функция „Образование“, разходите се увеличават с          

7 960 лв. за включване в разчета на нови позиции “Печка електрическа с шест  плочи с 

електрическа фурна за тави“- 5 700 лв. и „Тестомесачка с вместимост до 17 кг брашно/22 

литра“- 2 260 лв. за ДГ “Пролетна дъга“, гр. Шумен, във връзка със съгласувано предложение 

по докладна записка с Вх. № 93-00-2129/02.11.2018 г. на директора на ДГ „Пролетна дъга“,          

гр. Шумен. Увеличението е за сметка на намаление на бюджетните средства по § 10-16 “Вода, 

горива и енергия“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Пролетна дъга“. 

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

комуналното стопанство”, 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 20 220 лв. за нова позиция „Билетен 

център на пл.“България“ до Градска градина“- гр. Шумен. Увеличението е за сметка на 

намаление на разходите 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” по позиция “Доставка и монтаж на бариери – 4 бр.“, за оградени паркинги, 
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които се стопанисват от ОП ОЖИ с (-) 20 220 лв., поради отпадане на необходимостта за 

текущата година.  

Промените са по партидата на разпоредител“Капиталови разходи и инвестиции“. 

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

комуналното стопанство”, местна дейност, разходите по § 54 00 “Придобиване на земя“ във 

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

околната среда”, разходите по позиция „Обезщетяване на собственици на земя във връзка с 

разширение на Гробищни паркове“ се увеличават с 39 240 лв., във връзка с докладна записка на 

н-к на отдел „Управление на общинската собственост“ с Вх. № 93-00-1930/09.10.2018 г.. 

Увеличението е за сметка на намаление на разходите, както следва: 

○ дейност 6-1-603 “Водоснабдяване и канализация”, местна дейност, разходите по § 53-09 

“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ се намаляват с (-) 35 000 лв. от 

отпадане на позиция “Изготвяне на ПУП-ПП по давност за външна водопреносна мрежа, 

публична общинска собственост“; 

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

комуналното стопанство”, местна дейност, функция „Жилищно строителство, благоустройство, 

комунално стопанство и опазване на околната среда“ бюджетните разходи по § 53-09 

“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“, позиция „ПУП за разширение на 

Гробищни паркове в кв. Дивдядово, с. Панайот Волов и с. Струйно“ се намаляват с (-) 4 240 лв. 

Промените са по партидата на разпоредител“Капиталови разходи и инвестиции“. 

▼ В дейност 7-2-714 “Спортни бази за спорт за всички“, местна дейност, § 52-06 

“Изграждане на инфраструктурни обекти“ във функция „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности”, разходите по позиция “Многофункционална зала в УПИ V, кв.655, гр. Шумен“ се 

увеличават с 13 780 лв., от установена отчетна стойност; 

Увеличението е за сметка на намаление на разходите 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” по позиция “Доставка и монтаж 

на бариери – 4 бр.“, за оградени паркинги, които се стопанисват от ОП ОЖИ с (-) 3 780 лв., 

поради отпадане на необходимостта за текущата година и по позиция „Малък багер за ОП 

„Строителство и благоустройство““ с (-) 10 000 лв.  

Промените са по партидата на разпоредител“Капиталови разходи и инвестиции“. 

▼ В дейност 7-3-739 “Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с национален и регионален характер“, дофинансиране на държавни 

дейности, по партидата на РИМ - Шумен се извършват промени, във връзка със съгласувано 

предложение по докладна записка на директора на РИМ с Вх. № 61 00 855/018 от 05.11.2018 г., 

както следва:  

○ разходите по § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във 

функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” се увеличават с 5 600 лв за нова 

позиция „Павилион за сувенири в ИАР “Шуменска крепост““. Увеличението е за сметка на 

намаление на разходите от собствени приходи, както следва:  

○ § 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ отпада от капиталовия разчет  

позиция „Софтуер за представяне на виртуален каталог в НИАР „Плиска“  - (-) 4 000 лв.;  

○ § 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 1 600 лв. 

▼ В дейност 7-3-739 “Музеи, художествени галерии, паметници на културата и 

етнографски комплекси с национален и регионален характер“, дофинансиране на държавни 

дейности, по партидата на Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“- гр. Шумен се 

извършват промени, във връзка със съгласувано предложение по докладна записка на директора 

с Вх. № 99  от 25.10.2018 г., както следва:  

○ разходите по § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ във 

функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” се увеличават с 5 882 лв. за  позиция 
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„Климатици сградата на библиотеката“ за доставка на 2 броя климатици за читалнята 

допълнително.  

Увеличението е за сметка на намаление на разходите от собствени приходи, както следва:  

○ по § 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“, позиция „Компютри и хардуер за 

РБ“Стилиян Чилингиров“- гр.Шумен“ с (-) 3 050 лв.; 

○ по § 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ отпада позиция 

„Компютри и хардуер за РБ“Стилиян Чилингиров“- гр.Шумен“ с (-) 2 500 лв.; 

○ по § 10-15 “Материали“ с (-) 332 лв. 

▼ В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, § 52-01 

“Придобиване на компютри и хардуер“, във функция „Икономически дейности и услуги”, 

разходите се увеличават с 2 460 лв., във връзка със съгласувана докладна записка на директора на 

ОП „Стопанска и охранителна дейност“ с Вх.№ 93-00-1807/20.09.2018 г., за нова позиция 

„Доставка на компютърна конфигурация за видеонаблюдение на вход-изход 5-ти км.“, за сметка 

на намаление на плана в § 10-15 „Материали”. 

Промените са по партидата на разпоредител ОП СОД. 

▼ 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 2 620 лв., във връзка със съгласувана докладна 

записка на директора на ОП „Общински жилища и имоти“ , за нова позиция „Доставка на шейна 

за коледна украса за Многофункционална зала “Арена Шумен“, за сметка на намаление на плана 

в § 10-15 „Материали”. 

Промените са по партидата на разпоредител ОП ОЖИ. 

 

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

общински нефинансови активи“  - не се предлагат промени 

 

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 01.11.2018 г., както следва: 

 

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

ЗДБРБ за 2018 г.“- за дейности местна отговорност - вътрешни компенсирани промени, 

както следва: 

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна 
(увеличение/ 

намаление )        
(лв.) 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“ 9 165 

§ 51-00 6-1-606  позиция „Ремонт на две кръстовища на ул.“Марица“- 

с ул.“Софийско шосе“ и с ул. “Васил Друмев“ и 

ремонт на ул.“Перуника“ от кръстовището с ул. 

“Марица“ до ул. “Гиньо Писков“, гр. Шумен 

 

9 165 

  Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“ 

(-) 9 165 

§ 52-01 7-2-714  позиция “Компютри и хардуер по проектна 

спесификация  за обект “Многофункционална зала в 

УПИ V, кв.655“, гр. Шумен“  

 (-) 16 290 

§ 52-03 7-2-714  позиция “Оборудване по проектна спесификация за 7 470 
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обект “Многофункционална зала в УПИ V, кв.655“, гр. 

Шумен“ 

§ 52-05 7-2-714 позиция “Стопански инвентар по проектна 

спесификация за обект“Многофункционална зала в 

УПИ V, кв.655“, гр.Шумен 

 

22 155 

§ 52-03 7-3-759 отпада позиция “Доставка и монтаж на открито на 

LED дисплей (видео стена) за рекламиране на спортни 

и културни прояви в гр. Шумен“ 

(-) 22 500 

 

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

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

27 545 лв. , както следва: 

 

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна 
(увеличение/ 

намаление )           
(лв.) 

  Функция 3 “Образование“ 22 465 

§ 53-03 3-0-311 нова позиция “Доставка на помпа за отоплителна 

инсталация за ДГ “Осми март“, с. Градище 

1 830 

§ 53-05 3-0-311 нова позиция “Планетарен миксер за ДГ “Звънче“, гр. 

Шумен 

1 500 

§ 53-05 3-0-311 нова позиция “Печка електрическа с шест плочи  с 

електрическа фурна за тави за ДГ “Чучулига“, гр. 

Шумен 

5 175 

§ 53-05 3-0-311 нова позиция “Печка електрическа с шест плочи с 

електрическа фурна за тави за ДГ “Братя Грим“, гр. 

Шумен 

6 000 

§ 53-05 3-0-311 нова позиция “Печка електрическа с шест плочи с 

електрическа фурна за тави за ДГ “Пролетна дъга“, гр. 

Шумен 

 5 700 

§ 53-05 3-0-311 нова позиция Тестомесачка с вместимост 17 кг 

брашно/22 литра за ДГ “Пролетна дъга“, гр. Шумен 

2 260 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“ 20 220 

§ 52-03 6-1-619 нова позиция „Билетен център на пл.“България“ до 

Градска градина“, гр. Шумен 

20 220 

§ 53-09 6-1-603 отпада позиция “Изготвяне на ПУП-ПП по давност за 

външна водопреносна мрежа, публична общинска 

собственост“ 

(-) 35 000 

§ 53-09 6-1-619 позиция „ПУП за разширение на Гробищни паркове в 

кв. Дивдядово, с. Панайот Волов и с. Струйно“ 

(-) 4 240 

§ 54-00 6-1-619 позиция „Обезщетяване на собственици на земя във 

връзка с разширение на Гробищни паркове“ 

39 240 

  Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“ 

13 780 

§ 52-06 7-2-714  позиция “Многофункционална зала в УПИ V, кв.655“, 

гр. Шумен 

13 780 

  Функция 8 „Икономически дейности и услуги““ (-) 28 920 

§ 52-01 8-6-898 нова позиция „Доставка на компютърна конфигурация 

за видеонаблюдение на вход-изход 5-ти км за ОП 

2 460 
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СОД“ 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция „Доставка на шейна за коледна украса на 

зала «Арена Шумен» за ОП ОЖИ“ 

2 620 

§ 52-03 8-6-898 отпада позиция „Доставка и монтаж на бариери – 4 бр. 

за оградени паркинги, стопанисвани от ОП ОЖИ“ 

(-) 24 000 

§ 52-03 8-6-898 позиция „Малък багер на ОП С и Б“ (-) 10 000 

 

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 1 932 лв. , както следва: 

 

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна 
(увеличение/ 

намаление )           
(лв.) 

  Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни 

дейности“ 

1 932 

§ 52-03 7-3-739  нова позиция „Павилион за сувенири в ИАР 

„Шуменска крепост“ 

 

5 600 

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

каталог в НИАР “Плиска“ 

 

(-) 4 000 

§ 52-01 7-3-739 позиция „Доставка на сървър за РБ“Ст.Чилингиров“, 

гр. Шумен 

(-) 3 050 

§ 52-03 7-3-739 позиция „Климатици за РБ“Ст.Чилингиров“, гр. 

Шумен 

 

5 882 

§ 53-01 7-3-739 отпада позиция „Програмни продукти за 

РБ“Ст.Чилингиров“, гр. Шумен“ 

 

(-) 2 500 

 

     2. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.11.2018 г., както 

следва: 

 

Функция 3 “Образование“ 

Партида ДГ „Звънче“, гр. Шумен 

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“ 

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“с 1 500 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 500 лв. 

 

Партида ДГ „Чучулига“, кв. Дивдядово, гр. Шумен 

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“ 

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“с 5 175 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 5 175 лв. 

 

Партида ДГ „Осми март“, с. Градище 

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“ 

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“с 1 830 лв. 

§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 1 830 лв. 

 

Партида ДГ „Братя Грим“, гр. Шумен 

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“ 

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“с 6 000 лв. 

§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 6 000 лв. 
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Партида ДГ „Пролетна дъга“, гр. Шумен 

Дейност 3-0-311 “Целодневни детски градини“ 

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“с 7 960 лв. 

§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 7 960 лв. 

 

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“ 

§ 53-09 “Придобиване на други нематериални активи“ с (-) 35 000 лв. 

Дейност 6-1-606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 

§ 51-00 “Основни ремонти“ с  9 165 лв. 

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

комуналното стопанство“ 

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, М и С“ с 20 220 лв. 

§ 53-09 “Придобиване на други нематериални активи“ с (-) 4 240 лв. 

§ 54-00 “Придобиване на земя“ с 39 240 лв. 

 

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“  

Партида „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 7-2-714 “Спортни бази и спорт за всички“ 

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 16 290 лв. 

§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 15 030 лв. 

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“с 22 155 лв. 

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 13 780 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“с (-) 34 000 лв. 

 

Партида ОП“Стопанска и охранителна дейност“ 

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

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“с 2 460 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 460 лв. 

 

Партида ОП“Общински жилища и имоти“ 

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

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 2 620 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 620 лв. 

 

Функция 9 “Разходи, некласифицирани в другите функции“ 

Партида Администрация 

Дейност 9-1-910 “Разходи за лихви“ 

§ 29-91  „Други разходи за лихви към местни лица“с (-) 19 993 лв. 
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 3. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансиране на дейности държавна 

отговорност, към 01.11.2018 г., както следва: 

 

Функция 3 “Образование“ 

Партида III ОУ “Димитър Благоев“ 

Дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 

§ 10-30 “Текущи ремонти“с 19 993 лв. 

 

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 

Партида РИМ - Шумен 

Дейност 7-3-739 “Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 

комплекси с   национален и регионален характер“ 

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 5 600 лв. 

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

§ 10-30 “Текущи ремонти“ с (-) 1 600 лв. 

 

Партида РБ “Стилиян Чилингиров“ - Шумен 

Дейност 7-3-739 “Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски 

комплекси с национален и регионален характер“ 

§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с 5 882 лв. 

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“с (-) 3 050 лв. 

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с (-) 2 500 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 332 лв. 

 

4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.11.2018 г. в разчета за 

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

 

 

С уважение, 

ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 

 

Съгласували, 

Татяна Костова 

Зам.-кмет „Бюджет и финанси” 

инж. Боян Тодоров 

Зам.-кмет „Строителство и екология” 

 

Предложили, 

Десислава Петрова 

Директор на дирекция 

„Бюджет и финанси, и ЧР” 

Росица Матеева 

Гл. счетоводител 

 

Изготвили, 

Диляна Христова  

Началник на отдел “Бюджет  и ЧР“ 

инж. Маргарита Канаврова 

Гл. експерт „Инвестиции и капиталови разходи” 


