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РЕШЕНИЕ № 930   

по протокол № 38 от 29.11.2018 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на Община Шумен за 

2018 г., към 01.11.2018 г. 

 

 

/с 35 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
 

 

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 

обект „Многофункционална зала в УПИ V, кв. 655“, 

гр. Шумен“ 

7 470 

§ 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 

СОД“ 

2 460 

§ 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. 
 

 



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. 

      

  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. 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                  НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж.  Б. Беджев 

Дата:               

гр.Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /М. Шарбанова/ 


