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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 

 
ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА  
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ  
ГР. ШУМЕН 
 
 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ  ЛЮБОМИР ХРИСТОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
 
 

Относно: Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 2021 г., към 
01.11.2021 г. 

 
УВАЖАЕМА Г-ЖО 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 2021 г., 
към 01.11.2021 г. 

Бюджетът на Община Шумен е приет с Решение № 333 по Протокол № 19 от 25.02.2021 г. 
и 01.03.2021 г. на Общински съвет Шумен. 

 След извършен анализ на отчета за изпълнението на бюджета с оглед на настъпили нови 
обстоятелства и одобрени искания на ръководители на общински структури, предлагаме следните 
изменения в разходната част на бюджета, спрямо уточнен план към 31.10.2021 г.  

Обстоятелствата, които налагат промените на бюджета са: 
- предложени промени от второстепенни разпоредители и ръководители на звена; 
- предложени промени в капиталовата програма за 2021 г.  
 

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 не се извършват промени. 
1.3. В разходите  за издръжка за местни дейности се извършват следните промени: 
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В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, във връзка с постъпила докладна 

записка № 93-00-2106/15.10.2021 г. от директорката на ДГ „Брезичка“ за подмяна на 
професионална посуда и закупуване на нов хладилник се предлага увеличение на §§ 10-15 
“Материали“ със сумата от 850 лв. и §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 236 лв., като 
увеличението ще е за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“  с (-) 1 086 лв. в същата 
дейност, по партидата на разпоредител ДГ "Брезичка“.   

 В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, съгласно докладна записка № 93-00-
2059/ 12.10.2021 г. от директорката на ДГ „Латинка“ и необходимостта от покриване на разходите 
по текущ ремонт на отремонтирано котле се налага увеличение на плана по параграфите за                        
§§ 10-15 “Материали“ със сумата от 195 лв. и  §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с 350 лв., и             
§§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 1 000 лв., за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“ с                
(-) 1 545 лв. в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ "Латинка“.  

  В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, във връзка с докладна записка № 93-
00-2217/28.10.2021 г. от директорката на ДГ „Добри Люцканов“ с. Дибич за нуждата от закупуване 
на готварска печка  се предлага увеличение на плана в §§ 10-15 “Материали“ с 800 лв., за сметка 
на намаление на §§ 10-11 “Храна“ с  (-) 800 лв.  в същата дейност, по партидата на разпоредител 
ДГ „Добри Люцканов“ с. Дибич. 

С настоящата актуализация предлагаме да бъдат и план-сметките за 2021 година на три 
общински предприятия „Паркове и обредна дейност“, „Чистота“ и „Общински медиен център“. 
Актуализацията се налага поради увеличаване обема на дейностите, които общинските 
предприятия са поели от средата на 2021 г., както и в следствие на актуализиране на 
възнагражденията в ОП ОМЦ и окончателно разплащане на просрочени задължения за местни 
данъци. 

В дейност 6-2-622 “Озеленяване“, местна дейност, във връзка с увеличаване на обема 
извършени дейности по озеленяване, както и сключени договори за декоративно окастряне и 
подрязване на дървета и храсти, наемане на товароподемни кранове и закупуване на материали за 
зимно поддържане е необходимо увеличаване на средствата по план сметката на ОП „Паркове и 
обредна дейности“, съгласно докладна записка на директора на предприятието със сумата от 
172 500 лв,, като увеличението ще е за сметка на плана от  §§ 29-91 “Други разходи за лихви към 
местни лица“, в дейност 910 „Разходи за лихви“ на разпоредител „Администрация“. 

В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, поради допълнително възложени дейности 
по чистота в район „Юг“, както и след направен разчет на необходимите средства до края на 
годината от ОП „Чистота“, съгласно докладна записка на директора на предприятието е 
необходимо увеличение на план-сметката със сумата от 521 800 лв,, като поисканото увеличение 
ще е за сметка на плана от  §§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ в същата дейност на разпоредител 
„Администрация“ 

В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономика“, след направен разчет на необходимите 
средства до края на годината и получена докладна записка с Вх. № 93-00-2291/08.11.2021 г. на 
директора на ОП „Общински медиен център“ е необходимо да бъде актуализирана план-сметката 
на предприятието във връзка с увеличаване на средствата за възнаграждения и изплащането на 
данъчни задължения със сумата от 78 541 лв. за сметка на средствата от издръжка в дейност                        
7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“ и дейност 7-2-759 „Други дейности по културата“ по 
партидата на разпоредител „Култура“. 

 
 

            ТЕКУЩИ ПРОМЕНИ ПО КАПИТАЛОВИЯ РАЗЧЕТ, 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 2021 г.“ – не са предложени промени  
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3. От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния бюджет и 
трансфери от други бюджетни организации“ - не са предложени промени. 
            4. От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и 
неданъчни приходи през 2021 г.“ -  предлага се увеличение на плана с 28 554 лв. за дейности 
местна отговорност, в това число: 
  - В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, §§ 52-01 “Придобиване на 
компютри и хардуер“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител ДГ „Добри 
Люцканов“,  разходите се увеличават с 1 200 лв. за включване в разчета на нова позиция 
“Преносим компютър за ДГ „Добри Люцканов“, с. Дибич“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-
00-2217/28.10.2021 г. на директора на ДГ „Добри Люцканов“. Увеличението е за сметка на 
намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ 
„Добри Люцканов“; 
  - В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански 
инвентар" във функция „Образование“, по партидата на разпоредител ДГ „Златната рибка“,  
разходите се увеличават с 9 450 лв. за включване в разчета на нова позиция “Кухненско 
оборудване за ДГ "Златната рибка“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2153/20.10.2021 г. 
на директора на ДГ "Златната рибка“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по                       
§§ 10-11 “Храна“ в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ "Златната рибка“;   
   - В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, §§ 52-03 “Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител 
ДГ „Брезичка“, разходите  се увеличават с  3 870  лв. за включване в разчета на нова позиция 
“Газов котел за ДГ „Брезичка“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2106/15.10.2021 г. на 
директора на ДГ „Брезичка“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“ 
в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Брезичка“; 
  - В дейност 3-0-311 “Детски градини“, местна дейност, §§ 52-03 “Придобиване на друго 
оборудване, машини и съоръжения“ във функция „Образование“, по партидата на разпоредител 
ДГ „Латинка“,  разходите  се увеличават с  3 720  лв. за включване в разчета на нова позиция 
“Газов котел за ДГ „Латинка“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2059/12.10.2021 г. на 
директора на ДГ „Латинка“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“ 
в същата дейност, по партидата на разпоредител ДГ „Латинка“; 
  - В дейност 3-0-322 “ Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, местна 
дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 
„Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се 
увеличават с 240 лв. за позиции “Работен проект за изпълнение на СМР в IX ОУ „Панайот Волов“, 
кв. Дивдядово“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 „Разходи за външни 
услуги“ в дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“, по партидата на разпоредител 
„Образование“;   
  - В дейност 3-0-322 “ Неспециализирани училища, без професионални гимназии“, местна 
дейност, §§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ във функция 
„Образование“, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се 
увеличават с 480 лв. за позиции “Работен проект за изпълнение на СМР в ОУ „Панайот Волов“, с. 
Мадара“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ 
в дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“, по партидата на разпоредител 
„Образование“;  
  - В дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“, местна 
дейност, §§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" във функция „Здравеопазване“, по 
партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“,  разходите се увеличават с               
6 135 лв. за включване в разчета на нова позиция “Професионална електрическа печка за              
ДЯ „Тракийче“, гр. Шумен“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-2250/02.11.2021 г. на 
директора на ДЯ „Тракийче“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 10-11 “Храна“ 
в същата дейност, по партидата на разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“; 
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  - В дейност 6-2-623 “Чистота“, местна дейност, §§ 52-04 "Придобиване на транспортни 
средства" във функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”, по партидата на разпоредител 
„Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 15 408 лв. за обект “Самосвал – 
двойна кабина". Увеличението е за сметка на намаление на плана по §§ 52-04 “Придобиване на 
транспортни средства“ в същата дейност с (-) 15 408 лв. за обект „Камион самосвал 5-7 тона“ по 
партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“; 
  - В дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“, местна дейност, §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ във 
функция „Жилищно строителство, БКС и ООС”, по партидата на разпоредител „Капиталови 
разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 12 000 лв. за включване в разчета на нов обект 
“Проект за реконструкция и благоустрояване на кв.131, 130, 136, 123 и 123а". Увеличението е за 
сметка намаление на плана по §§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни 
активи“, дейност 1-1-122 “Общинска администрация“ с (-) 12 000 лв., поради отпадане от разчета 
на обект „Изготвяне на технически паспорти на сгради общинска собственост“ по партидата на 
разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“; 
   - В дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер“, дофинансиране на 
държавни дейности, §§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Култура, 
спорт, почивни дейности и религиозно дело”, по партидата на разпоредител РБ "Стилиян 
Чилингиров" плана се увеличават с 2 165 лв. за обект „Компютърни конфигурации за РБ 
"Ст.Чилингиров"- Шумен, от собствени приходи“, съгласно докладна записка с Вх. № 93-00-
2318/11.11.2021 г. на директора на РБ "Стилиян Чилингиров", гр. Шумен.  Увеличението е за 
сметка на намаление на плана с (-) 2 165 лв. по § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини 
и съоръжения“  в същата дейност за обект „Машина за почистване на книги за РБ"Ст.Чилингиров 
"-Шумен, от собствени приходи“ по партидата на разпоредител РБ "Стилиян Чилингиров"; 
  - В дейност 8-3-832 “Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 
пътищата“, местна дейност, §§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“  
във функция „Икономически дейности и услуги”, по партидата на разпоредител „Капиталови 
разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с 2 000 лв. за включване в разчета на нова позиция 
“Проект за Постоянна организация на движение за обект: „Общински път SHU 1192 (III-731,                      
Р. Димитрово - Черноок) Друмево – Овчарово - В. Друмево – о.п. Шумен в участъка от 
републикански път – 7 до с. Илия Блъсково“. Увеличението е за сметка на намаление на плана по 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ в същата дейност, по партидата на разпоредител 
„Администрация“; 

- В дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“, местна дейност, §§ 52-01 
“Придобиване на компютри и хардуер“ във функция „Икономически дейности и услуги”, по 
партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се увеличават с                               
1 459 лв. за включване в разчета на нова позиция „Компютър за ОП „ОМЦ-Шумен“, съгласно 
докладна записка с Вх. № 93-00-2291/08.11.2021 г. на директора на ОП „Общински медиен 
център“, гр. Шумен, за сметка на намаление на плана по §§ 42-19 “Други текущи трансфери за 
домакинствата“ с (-) 1 459 лв., в дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“, по партидата 
на разпоредител „Култура“; 

- 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”, по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ разходите се 
увеличават с 223 лв. за включване в разчета на нова позиция “Програмни продукти за ОП 
„Чистота“, гр. Шумен", за сметка на намаление на плана с (-) 223 лв. по §§ 52-01 “Придобиване на 
компютри и хардуер“ в същата дейност за обект „Компютър и лаптоп за нуждите на ОП “Чистота“ 
по партидата на разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“; 

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

общински нефинансови активи“ - не са предложени промени. 
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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 01.11.2021 г., както следва: 
 

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и 
неданъчни приходи през 2021 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на плана с   
28 554 лв., както следва:  

Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 
Промяна            

/лв./ 

    Функция 1 „Общи държавни служби” -12 000 

§§ 53-09  1-1-122  
позиция „Изготвяне на технически паспорти на 
сгради общинска собственост“ 

-12 000 

    Функция 3 “Образование“ 18 960 

§§ 52-01 3-0-311 
нова позиция “Преносим компютър за ДГ „Добри 
Люцканов“, с. Дибич“ 

1 200 

§§ 52-05 3-0-311 
нова позиция “Кухненско оборудване за ДГ 
"Златната рибка““ 

9 450 

§§ 52-03 3-0-311 нова позиция “Газов котел за ДГ „Брезичка“ 3 870 
§§ 52-03 3-0-311 нова позиция “Газов котел за ДГ „Латинка“ 3 720 

§§ 51-00 3-0-322 
позиция “Работен проект за изпълнение на СМР в IX 
ОУ „Панайот Волов“, кв. Дивдядово“ 

240 

§§ 51-00 3-0-322 
позиция “Работен проект за изпълнение на СМР в 
ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара“ 

480 

    Функция 4 „Здравеопазване“ 6135 

§§ 52-05 4-1-431  
нова позиция “Професионална електрическа печка за 
ДЯ „Тракийче“, гр. Шумен“ 

6135 

    
Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и 
ООС“ 

12 000 

§§ 52-04 6-2-623 позиция “Самосвал – двойна кабина" 15 408 
§§ 52-04 6-2-623 позиция „Камион самосвал 5-7 тона“ -15 408 

§§ 52-06  6-1-619 
нова позиция “Проект за реконструкция и 
благоустрояване на кв.131, 130, 136, 123 и 123а“ 

12 000 

    Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 3 459 
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§§ 53-09 8-3-832 

нова позиция “Проект за Постоянна организация на 
движение за обект: „Общински път SHU 1192 (III-
731, Р. Димитрово- Черноок) Друмево – Овчарово - 
В. Друмево – о.п. Шумен в участъка от 
републикански път – 7 до с. Илия Блъсково““ 

2000 

§§ 52-01 8-6-898 нова позиция “Компютър за ОП „ОМЦ-Шумен"“ 1 459 

§§ 53-01 8-6-898 
нова позиция “Програмни продукти за ОП 
„Чистота“, гр. Шумен" 

223 

§§ 52-01 8-6-898 
позиция „Компютър и лаптоп за нуждите на ОП 
“Чистота““ 

-223 

Всичко: 28 554 
 

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни и 
неданъчни приходи през 2021 г.“- за дофинансиране на държавни дейности, както следва: 
 
Параграф 

 
Дейност 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            
/лв./ 

  Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни 
дейности“ 

 

§§ 52-01 7-3-751 позиция „Компютърни конфигурации  за РБ 
„Ст.Чилингиров "- Шумен, от собствени приходи“ 

 
2 165  

§§ 52-03 7-3-751 позиция „Машина за почистване на книги за РБ 
„Ст.Чилингиров "- Шумен, от собствени приходи“ 

 
(-)  2 165  

Всичко: 0 
 
 
          2. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 
01.11.2021 г., както следва: 
 

Функция 1 „Общи държавни служби” 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 1-1-122 “Общинска администрация“  
§§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с (-) 12 000 лв. 

 
Функция 3 “Образование“ 
Второстепенен разпоредител ДГ „Добри Люцканов“ 
Дейност 3-0-311 „Детски градини“ 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 200  лв. 
§§ 10-11 „Храна“ с (-) 2 000 лв. 
§§ 10-15  „Материали“ с  800 лв. 

 
Второстепенен разпоредител ДГ „Златната рибка“ 
Дейност 3-0-311 „Детски градини“ 
§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 9 450 лв. 
§§ 10-11 „Храна“  с (-) 9 450 лв. 
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Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“ 
Дейност 3-0-311 „Детски градини“ 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с  3 870  лв. 
§§ 10-11 „Храна“ с (-) 4 956 лв. 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 236 лв. 
§§ 10-15  „Материали“ с  850 лв. 

 
Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“ 
Дейност 3-0-311 „Детски градини“ 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 3 720 лв. 
§§ 10-11 „Храна“ с (-) 5 265 лв. 
§§ 10-15  „Материали“ с 195 лв. 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 350 лв. 
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 1000 лв. 
 

 
 Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

Дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 
§§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“  с 720 лв. 
 
 
Второстепенен разпоредител „Образование“ 
Дейност 3-0-389 „Други дейности по образованието“ 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 720 лв. 
 

  
Функция 4 „Здравеопазване“ 

  
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

 дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ 
 §§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 6 135 лв. 
 
 Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ 
 дейност 4-1-431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ 
 §§ 10-11 „Храна“ с (-) 6 135 лв. 
 
 
 Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“ 
  

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 
регионалното развитие“ 
§§ 52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 12 000 лв. 
 
Второстепенен разпоредител Администрация 
дейност 6-2-623 „Чистота“ 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 521 800 лв  
 
Второстепенен разпоредител ОП ПОД 
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дейност 6-6-622 „Озеленяване“ 
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения“ с 70 

200 лв. 
§§ 02-01 „Нещатен персонал, нает по трудови правоотношения“ с 5 700 лв. 
§§ 02-05 „Изплатени сумо от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на 

възнаграждение“ с 1 190 лв. 
§§ 02-08 „Обезщетение за персонала с характер на възнаграждение“ с 1 570 лв. 
§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя Държавното обществено осигуряване“ с 9 

220 лв. 
§§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ с 4 090 лв. 
§§ 05-80 „Вноски от допълнително задължително осигуряване от работодатели“ с 1 900 лв. 
§§ 10-11 „Храна“ с 350 лв. 
§§ 10-13 „Постелен инвентар и облекло“ с 3 190 лв. 
§§ 10-15 „Материали“ с 17 580 лв. 
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 13 710 лв. 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 31 500 лв. 
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 12 300 лв. 
 
Второстепенен разпоредител ОП Чистота 
дейност 6-2-623 „Чистота“ 
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения“ с 240 

000 лв. 
§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя Държавното обществено осигуряване“ с 

30 000 лв. 
§§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ с 12 000 лв. 
§§ 05-80 „Вноски от допълнително задължително осигуряване от работодатели“ с 6 800 лв. 
§§ 10-15 „Материали“ с 23 000 лв. 
§§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с 85 000 лв. 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с 125 000 лв. 

 
 Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 
 Второстепенен разпоредител „Култура" 
 дейност 7-2-714 „Спортни бази за спорт за всички“ 
 §§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата“ с (-) 10 000 лв. 
            §§ 45-00 „Помощи и дарения от страната“ с (-) 30 000 лв. 
            дейност 7-2-759 „Други дейности по културата“ 
 §§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 20 000 лв. 
            §§ 45-00 „Помощи и дарения от страната“ с (-) 20 000 лв. 
 

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ 
§§ 53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с 2 000 лв. 
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“ 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 236 лв. 
§§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 223 лв. 

 
 Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътищата“ 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 2 000 лв. 
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Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 
Второстепенен разпоредител ОП ОМЦ 
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“ 
§§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонал нает по трудови правоотношения“ с                        

55 000 лв. 
§§ 02-02 „За персонал по извънтрудови правоотношения“ с 8 800 лв. 
§§ 02-05 „Изплатени сумо от СБКО, за облекло и др. на персонала с характер на 

възнаграждение“ с 1 000 лв. 
§§ 05-51 „Осигурителни вноски от работодателя Държавното обществено осигуряване“ с 7 

400 лв. 
§§ 05-60 „Здравноосигурителни вноски от работодателя“ с 3 300 лв. 
§§ 05-80 „Вноски от допълнително задължително осигуряване от работодатели“ с 2 254 лв. 
§§ 19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни 

санкции“ с 787 лв. 
 

Функция 9 “Разходи некласифицирани в другите функции“ 
Второстепенен разпоредител Администрация 
дейност 9-0-910 „Разходи за лихви“ 
§§ 29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“ с (-) 172 500 лв. 

 
     3. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински приходи, към 
01.11.2021 г., както следва: 
  

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 
Второстепенен разпоредител РБ "Стилиян Чилингиров" 
дейност 7-3-751 “Библиотеки с национален и регионален характер“ 
§§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 165 лв. 
§§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 2 165 лв. 

 
4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.11.2021 г. в  разчета за 

капиталови разходи и по съответните параграфи в разходната част на бюджета за 2021 г. 
 

С уважение, 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 
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