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РЕШЕНИЕ № 286 

по протокол № 17 от 17.12.2020 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на 

община Шумен за 2020 г., към 01.11.2020 г. 

 

 

/с 35 гласа „за”, без „против” и 4 „въздържали се”/ 
 

1. Утвърждава предложените промени по прихода на държавно делегираните 

дейности с местни приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, 

както следва:  

 

Второстепенен разпоредител ОУ „Панайот Волов“ с. Мадара 

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 58 лв.      

 

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“ 

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 976 лв.                                                              

 

Второстепенен разпоредител ОУ„ Св.Св.Кирил и Методий“ с. Царев 

брод 

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 210 лв.     

 

Второстепенен разпоредител СУ„Сава Доброплодни“                               

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с  (-)1 500 лв. 

 

2. Утвърждава предложените промени по прихода на местни приходи в 

раздел „Приходи“ в бюджета на Община Шумен, както следва:  

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“ 

§24-05„Приходи от наеми на имущество“ с (-) 480 лв.                                                 

§36-19 „Други неданъчни приходи“ 115 лв.                                                               

§37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)“ с  

292 лв.   

                                       

Второстепенен разпоредител ДГ„Изворче“ 

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с  (-) 576 лв.     



                                           

Второстепенен разпоредител  ДГ „Камбанка“ с. Друмево 

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с 18 лв.  

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“  

§24-05„Приходи от наеми на имущество“ с  (-) 568 лв.  

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Смехорани“  

§24-05„Приходи от наеми на имущество“  с  (-) 300 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“ с. Ивански  

§24-05„Приходи от наеми на имущество“ с (-) 117 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“  

§24-05„Приходи от наеми на имущество“ с (-) 864 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“ 

§36-19 „Други неданъчни приходи“  с 64 лв. 

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с 240 лв.                                               

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“ 

§24-05 „Приходи от наеми на имущество“ с (-) 1260 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“ с. Ц. Брод 

§36-19 „Други неданъчни приходи“ с  120 лв. 

 

Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 

средствата от Европейския съюз(нето)“ с 500 000 лв.  

§62-02 „Предоставени трансфери (-)“ с  (-) 100 000 лв. 

 

  

3. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на 

Община  Шумен, към 01.11.2020 г., както следва: 
 

От източник „Финансиране от преходен остатък“- за дейности 

държавна отговорност, както следва: 
 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 3 “Образование“  

§ 52-03 3-0-322 позиция “Съоръжения за спортна активност СУ "Сава 

Доброплодни" 

 

10 000 

§ 52-05 3-0-322 позиция „Обзавеждане на кабинети на СУ "Сава Доброплодни"  

(-) 10 000 

 

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от 

държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за 

дейности държавна отговорност-увеличение на плана с 653 924 лв., както 

следва: 



 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 4 “Здравеопазване“  

§ 52-03 4-0-437 нова позиция „Терминал за измерване температура на тялото“  

2 490  

§ 52-03 4-0-469 нова позиция „Терминал за измерване температура на тялото“  

2 490  

  Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"  

§ 51-00 5-3-540 позиция „Ремонт и реконструкция  на Дом за стари хора с 

отделение за лежащо болни "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен 

- с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени 

средства“ 

 

 

 

601 444 

§ 51-00 5-3-540 позиция „Ремонт и реконструкция  на Дом за стари хора с 

отделение за лежащо болни "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен 

- с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени 

средства“  

 

 

 

(-) 1 500 

§ 52-03 5-3-540 нова позиция “Професионална пароструйка за нуждите на Дом 

за стари хора "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен“ 

 

 

 3 000 

§ 52-03 5-3-540 нова позиция “Доставка и монтаж на стълбищна платформа за 

право стълбище за нуждите на Дом за стари хора "Д-р Стефан 

Смядовски", гр.Шумен“ 

 

 

 27 000 

§ 52-01 5-3-550 нова позиция „ЦСРИ-Шумен - компютърни конфигурации"  

7 060 

§ 52-03 5-3-550 позиция „ЦСРИ-Шумен - климатици“ (-) 3 060 

§ 52-03 5-3-550 позиция “ ЦСРИ-Шумен- оборудване на кабинет"                15 000 

 

 От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от 

други данъчни и неданъчни приходи през 2020 г.“- за дейности местна 

отговорност – увеличение на плана с 2 560 лв., както следва: 
 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 1 „Общи държавни служби“  

§ 52-04 1-1-122  

 

позиция „Доставка на 2 броя автомобили за Общинска 

администрация“ 

 

(-) 60 000 

§ 53-01 1-1-122  

 

нова позиция “Софтуер за сървър за нуждите на общинска 

адмиистрация“ 

 

1 620  

§ 52-01 1-1-122  

 

позиция „Доставка на ново токозахранващо устройство“  

(-) 10 000 

§ 52-01 1-1-122  

 

позиция „Компютърни конфигурации за общинска 

администрация“ 

 

(-) 19 000 

§ 52-01 1-1-122  

 

позиция „Сървъри  и мрежово устройство /Кор суич/“  

(-) 10 620 

§ 52-03 1-1-122  

 

позиция „Доставка на климатични системи за общинска 

администрация“. 

 

(-) 10 000 

  Функция 3 “Образование“  

§ 52-01 3-0-311 нова позиция “Компютърни конфигурации - лаптоп  за ДГ 

"Камбанка" с. Друмево“ 

 

1 029   

§ 52-03 3-0-311 нова позиция “Стерилизатори – 2 бр. за ДГ “Брезичка“, гр. 

Шумен“ 

 

4 435 

§ 52-03 3-0-311 нова позиция “Котел за пелети за ДГ "Щастливо детство" с. 

Царев брод“ 

 

10 000 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  

§ 51-00 6-1-606 позиция „Реконструкция на ул. "Петър Парчевич" в участъка от 

ул. "Кирил и Методий" до ул. "Васил Априлов" - гр. Шумен“ 

 

 

53 143 

§ 51-00 6-2-623 нова позиция “Ремонт на оросителна система на регионално 

депо за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“ 

 

 

55 657 

§ 52-03 6-2-623 нова позиция „Фургон за охрана за нуждите на ОП “Чистота“  



гр. Шумен“ 4 800 

  Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело“ 

 

§ 52-03 7-3-745 позиция „Изграждане на отоплителна система на помещения в 

ритуален и административен комплекс Гробищен парк за 

нуждите на ОП ПОД“ 

 

 

8 000 

§ 52-03 7-3-745 позиция „Изграждане на отоплителна система на помещения в 

ритуален и административен комплекс Гробищен парк за 

нуждите на ОП ПОД“ 

 

 

(-) 8 000 

§ 52-01 7-3-745 нова позиция „2 броя компютри за ОП „Паркове и обредна 

дейност“ 

 

1 527  

§ 53-01 7-3-745 нова позиция  „Програмни продукти за ОП „Паркове и обредна 

дейност“ 

 

643 

§ 53-01 7-3-759 нова позиция „Операционна система /windows 10/ за нуждите на 

Младежки дом гр. Шумен“ 

 

322 

  Функция 8 “Икономически дейности и услуги“  

§ 52-01 8-6-898 нова позиция “Лаптоп за нуждите на ОП „СОД“, гр. Шумен“  

624 

§ 52-01 8-6-898 нова позиция “Компютър за нуждите на ОП “Чистота“ гр. 

Шумен“ 

 

1 150 

§ 52-03 8-6-898 позиция „Навес за за регионално депо за сметка на приходите на 

ОП "Чистота" 

 

(-) 11 500 

§ 53-01 8-6-898 нова позиция “Операционна система и специализиран софтуер 

за нуждите на ОП “Чистота“ гр. Шумен“ 

 

432 

§ 52-03 8-6-898 позиция “Система за видеонаблюдение за нуждите на ОП 

“Чистота“ гр. Шумен“ 

 

(-) 12 382 

§ 53-01 8-6-898 нова позиция “ПП Microinvest хардуерен лиценз за нуждите на 

ОП “Строителство и благоустройство“ гр. Шумен“, 

 

 

410 

§ 53-01 8-6-898 нова позиция “Лиценз за WINDOWS за нуждите на ОП 

“Строителство и благоустройство“ гр. Шумен“ 

 

270 

§ 52-01 8-6-898 нова позиция “Компютър за нуждите на ОП “ОМЦ“ гр. Шумен“  

3 500 

§ 52-03 8-6-898 нова позиция “Видеосмесителен пулт за нуждите на ОП “ОМЦ“ 

гр. Шумен“ 

 

3 500 

§ 52-05 8-6-898 позиция „Безжични микрофони и видеокамера за сметка на 

приходи от стопанската дейност на ОП ОМЦ-Шумен“ 

 

 

(-) 7 000 

 

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от 

други данъчни и неданъчни приходи през 2020 г.“- за дофинансиране на 

държавни дейности –- намаление на плана с (-) 566 333 лв., както следва: 
 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 3 “Образование“  

§ 52-03 3-0-322 позиция “Съоръжения за СУ "Панайот Волов" 976 

  Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи"  

§ 51-00 5-3-540 позиция „Ремонт и реконструкция  на Дом за стари хора с 

отделение за лежащо болни "Д-р Стефан Смядовски", гр.Шумен - 

с ФО-42/21.08.2018 г. по ПМС 165 от 07.08.2018 г. и собствени 

средства“  

 

  

 

(-) 597 309 

  Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности“  

§ 52-05 7-3-739 позиция „Витрини  за експозиционни зали за Регионален 

исторически музей" 

 

30 000 

 

От източник „Финансиране от приходи по § 40-00 „Постъпления от 

продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна 

отговорност - намаление на плана с (-) 261 500 лв., както следва:  

 



 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  

§ 51-00 6-1-606 позиция „Инвестиционен проект във фаза "технически проект" 

за обект"Рехабилитация на пешеходна зона от пл."Кристал" до 

пл."Освобождение"- гр.Шумен" 

 

 

(-) 140 000 

§ 52-06  

 

6-1-619  

 

позиция „Благоустрояване, проектиране и изпълнение на зони за 

отдих и развлечение, междублокови пространства, водни 

съоръжения и зелени площи“ 

 

 

(-) 80 000 

§ 54-00  

 

6-1-619  

 

позиция „Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с 

Разширение на Гробищни  паркове   ЕТАП“  

 

(-) 41 500  

 

        4. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, 

към 01.11.2020 г., както следва: 

 

Функция 3 „Образование“ 
Второстепенен разпоредител СУ „Сава Доброплодни“, гр. Шумен 

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с    

10 000 лв. 

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 10 000 лв. 

 

Второстепенен разпоредител Образование 

дейност 3-0-322 „Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

§ 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ с       

1 674 лв. 

дейност 3-0-337 „Център за подкрепа за личностно развитие“ 

§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. 

правоотн.“ с  (-) 1 674 лв. 

 

Функция 4 „Здравеопазване“ 

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 4-0-437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ 

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с      

2 490 лв.  

Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

дейност 4-0-437 „Здравен кабинет в детски градини и училища“ 

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 2 490 лв. 

 

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност  4-0-469 „Други дейности по здравеопазването“  

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с      

2 490 лв.  

Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

дейност  4-0-469 „Други дейности по здравеопазването“  

§ 10-15 „Материали“ с (-) 2 490 лв. 

 

 



Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ 

дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“ 

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 601 444 

лв. 

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 

30 000 лв. 

§ 10-16 „Вода, горива и енергия “с (-) 29 000 лв. 

§ 10-15 „Материали“ с (-) 3 635 лв.  

дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ 

 § 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 4 000 лв. 

§ 02-08 „Обезщетения за персонала, с характер на възнаграждение“ с (-) 

3 000 лв. 

§ 10-15 „Материали“ с (-) 3 000 лв.  

§ 10-16 „Вода, горива и енергия“ с (-) 9 000 лв. 

 

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 5-3-540 “Домове за стари хора“ 

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-) 1 500 

лв. 

            дейност 5-3-550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“ 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 7 060 лв. 

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с    

11 940 лв. 

 

    5. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 

01.11.2020 г., както следва: 

  

Функция 1 „Общи държавни служби” 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 1-1-122 „Общинска администрация“,  

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с (-) 60 000 лв. 

§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи“  с 1 620 лв. 

§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с (-) 39 620 лв. 

§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 

10 000 лв. 

 

Функция 3 „Образование“ 
Второстепенен разпоредител ДГ „Латинка“ 

дейност 3-0-311 „Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с (-) 365 лв 

§ 19-01 „Платени държ. дан., такси, наказ. лихви и адм. санкции“  с 292 

лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ„Изворче“ 

дейност 3-0-311 „Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с (-) 576 лв.  



 

Второстепенен разпоредител  ДГ „Камбанка“ с. Друмево 

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 029 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 011 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Дружба“  

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали (-) 568 лв.  

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Смехорани“  

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали (-) 300 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Снежанка“  

Дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с (-) 117 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Светулка“  

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с (-) 864 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Брезичка“ 

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с 304 лв. 

§ 10-16 “Вода, горива и енергия“ с (-) 4 435 лв. 

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

4 435 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Космонавт“ 

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с (-) 1260 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ДГ „Щастливо детство“ с. Ц. Брод 

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

§ 10-15 Материали с  120 лв. 

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

10 000 лв. 

 

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  
Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

дейност 6-1-604 „Осветление на улици и площади“ 

§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 150 000 лв. 

дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната 

мрежа“, 

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 709 857 лв. 



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

благоустройството и регионалното развитие“ 

§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 150 000 лв. 

дейност 6-2-623 “Чистота“ 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 55 657 лв. 

 

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

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

§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с  (-)        

86 857 лв. 

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

благоустройството и регионалното развитие“ 

§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 80 000 лв.  

§ 54-00 “Придобиване на земя“ с (-) 41 500 лв. 

дейност 6-2-623 “Чистота“ 

§ 51-00 “ Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 55 657 

лв.  

 

Второстепенен разпоредител ОП ПОД 

дейност 6-2-622 “Озеленяване” 

§ 01-01„Заплати и възнаграждения на персонала нает по труд. правоотн.“ 

с 40 000 лв.  

 

Второстепенен разпоредител ОП “Чистота“ 

дейност 6-2-623 “Чистота” 

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

4 800 лв. 

 

Функция 7 “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 
Второстепенен разпоредител  ОП „Паркове и обредна дейност“ 

дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“,  

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 1527 лв.  

§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“  с 643 лв. 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 170 лв. 

 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“ 

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

8 000 лв.  

 

Второстепенен разпоредител ОП „Паркове и обредна дейност“ 

дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“  

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

8 000 лв.  

 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 7-3-759 “Други дейности по културата“, 



§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 322 лв. 

 

Второстепенен разпоредител “Култура“ 

дейност 7-3-759 “Други дейности по културата“, 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 322 лв. 

 

Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 
Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

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

§10-92 „Разходи за договорни санкции и неустойки, съдебни обезщ. и 

разн.“ (-) 30 000 лв.                       

§19-81 „Платени общински данъци,такси,наказателни лихви и адм. 

санкции“ (-) 300 000 лв.                       

            §46-00 „Разходи за членски внос и участие в нетърг. организации и 

дейности“ (-) 8 000 лв.                       

            
Второстепенен разпоредител ОП СОД 

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

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 624 лв.  

§ 10-15 “Материали“ с (-) 624 лв. 

 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

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

§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“с (-)     

20 382 лв. 

§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 4 650 лв. 

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 432 лв. 

§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с (-) 7 000 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ОП “Строителство и благоустройство“  

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

§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 680 лв.  

§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 680 лв.  

§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 10 000 лв. 

 

Функция 9 „Разходи, некласифицирани в други функции“ 
Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

дейност 9-0-910 „Разходи за лихви“ 

§22-24 „Разходи за лихви по други заеми от страната“ с 15 000 лв.                       

 

   6. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с 

общински приходи, към 01.11.2020 г., както следва: 

  

    Функция 3 „Образование“ 

Второстепенен разпоредител СУ „Панайот Волов“, гр. Шумен 

дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 



§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 

976 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ОУ „Панайот Волов“, с. Мадара 

дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални 

гимназии“ 

§§ 42-19 „Други текущи трансфери за домакинствата “  с 58 лв.   

  

Второстепенен разпоредител ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Царев 

брод  

§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“   с  (-) 210 лв.  

 

Второстепенен разпоредител СУ„Сава Доброплодни“ 

§§ 10-15 „Материали“  с  (-) 1 500 лв.  

 

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ 

дейност 5-3-562 “Личен асистент“ 

§ 02-08 „Обезщетения за персонала с характер на възнаграждение“ с 

7000 лв. 

 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“ 

§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с (-)      

597 309 лв. 

 

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“ 
Второстепенен разпоредител РИМ-Шумен 

дейност 7-3-739  „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. 

комплекси с национален и регионален характер 

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 30 000 лв. 

§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 30 000 лв. 

 

7. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 

01.11.2020 г. в  разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в 

приходната и разходната част на бюджета за 2020 г. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                            НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/  инж. Красимир Минчев 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


