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РЕШЕНИЕ № 365 

по протокол № 21 от 29.04.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен 

за 2021 г., към 01.05.2021 г. 

 

/с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 

 

 

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи 

на Община  Шумен, към 01.05.2021 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 58 253 лв., както следва: 

 
 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 8 „Икономически дейности и услуги“  

§ 52-04 8-6-898 Нова позиция „Микробус 8+1 за нуждите на                     

ОП „Чистота“, гр. Шумен“ 

 

58 000 

§ 52-04 8-6-898 Отпада „Лек автомобил 6+1 - втора употреба за              

ОП „Строителство и благоустройство“ 

 

(-) 27 600 

§ 52-04 8-6-898 Нова позиция „Лек автомобил 4+1 за                                  

ОП „Строителство и благоустройство“ 

 

           27 600 

§ 52-05 8-6-898 Отпада „Кухненско оборудване за нуждите на                   

ОП СОД“ 

 

        (-) 4 121 

§ 52-05 8-6-898 Нова позиция „Професионални електрически 

котлони с 6 обединени плочи за ОП СОД“ 

    

4 374 

 

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

01.05.2021 г., както следва: 
  

Функция 8 „Икономически дейности и услуги ” 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 8-6-898 „Икономически дейности и услуги“,  

§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с  58 000 лв. 

§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с  253 лв. 



 

Функция 8 „Икономически дейности и услуги“ 

Второстепенен разпоредител ОП „Чистота“ 

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

§10-16 „Горива, вода и енергия“ (-) 58 000 лв.                       
 

Второстепенен разпоредител ОП СОД 

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

§ 10-15 „Материали“ с (-) 253 лв. 
 

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

01.05.2021 г. в  разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в 

разходната част на бюджета за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /Галина Илиева/ 


