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РЕШЕНИЕ № 447 
по протокол № 25 от 29.07.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на община 

Шумен за 2021 г., към 01.07.2021 г. 
 

 
 

/по т. 5 - с 36 гласа „за”, без „против” и 3 „въздържали се”/ 
/по т. 6 - с 39 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

/по т. 7, т. 8, т. 9  - с 40 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 
/с 25 гласа „за”, 1 „против” и 13 „въздържали се”/ 

  
1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на 

Община  Шумен, към 01.07.2021 г., както следва: 

 

От източник „Финансиране от преходен остатък“- за дейности държавна 

отговорност, както следва:  

 

 
Параграф 

 
Дейност 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            
/лв./ 

  Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело“ 

 

§ 52-05 7-3-739 отпада позиция “Клонотрошачка, агрегат и 
клонорезачка за Регионален исторически музей“  

 
(-) 5 500 

§ 52-05 7-3-739 нова позиция „Клонотрошачка, агрегат и моторна 
коса/храсторез за Регионален исторически музей“  

 
5 500 

 

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

52 от ЗДБРБ за 2021 г.“ - за дейности местна отговорност, както следва: 

 

 

Параграф 

 

Дейност 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            

/лв./ 

  Функция 3 “Образование“  

§ 51-00 3-0-311 позиция “Газификация на филиал на Детска градина  



"Брезичка" гр. Шумен“ 1 200   

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“   
§ 52-06 6-1-606 позиция „Рехабилитация и реконструкция  по 

одобрен проект на улична мрежа в гр. Шумен, 
авторски и строителен надзор на ул. "Иван Кр. 
Ивански" кв. Дивдядово, гр. Шумен“ 

 
 

 
(-) 36 240 

§ 51-00 6-1-619 нова позиция "Облицоване на корито на река 
Енчова", направа на допълнителна лента за дясно 
завиване на моста на ул. „Васил Друмев“, 
допълнителна лента за движение по ул. „Марица“, 
пешеходен тротоар  и велоалея“ 

 
 
 
 

35 040 
 
 
 

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от държавния 
бюджет и трансфери от други бюджетни организации“- за дейности държавна 
отговорност-увеличение на плана с 3 156 лв., както следва: 
 
Параграф 

 
Дейност 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            
/лв./ 

  Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане 
и грижи" 

 

§ 52-01 5-3-561  
 

нова позиция “Асистентска подкрепа - компютърни 
конфигурации" 

 
1 788 

§ 53-01 5-3-561 нова позиция “Асистентска подкрепа - Програмни 
продукти" 

 
1 368 

 
От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други данъчни 

и неданъчни приходи през 2021 г.“- за дейности местна отговорност – увеличение на 
плана с    1 019 624 лв., както следва: 
 
Параграф 

 
Дейност 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

Промяна            
/лв./ 

  Функция 1 „Общи държавни служби“  
§ 53-01 1-1-122  

 
нова позиция “Софтуер за сървър за нуждите на 
общинска администрация“ 

 
1 620 

  Функция 3 “Образование“  
§ 52-01 3-0-311 нова позиция “Компютърна система за ДГ 

"Снежанка"”, с. Ивански“  
 

830 

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

 36 000 

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

36 000 

  Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане 
и грижи" 

 

§ 52-04 5-3-524 
 

отпада позиция “Лекотоварни автомобили - 2 броя за 
Домашен социален патронаж - гр.Шумен“  

 
(-) 60 000 

§ 52-04 5-3-524 
 

нова позиция „Лекотоварен автомобил за Домашен 
социален патронаж - гр.Шумен“  

 
60 000 

  Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“   
§ 52-03 6-2-623 нова позиция „Офис контейнери – 3 бр.“          27 000  
§ 52-04 6-2-622 позиция “Ремарке едноосно за нуждите ОП "Паркове 

и обредна дейност"” 
 

1 500 
§ 52-04 6-2-623 нова позиция „Товароподемна техника“  50 000  



  нова позиция „Водоноска – 4 куб. м.“ 171 960  
§ 52-04 6-2-623 нова позиция „Самосвал  - товароносимост минимум 

5 тона“ 
183 100  

§ 52-04 6-2-623 нова позиция „Тракторна косачка – 2 бр.“ 50 400  
§ 52-04 6-2-623 нова позиция „Самосвал с товароносимост  5-7 тона“ 213 600  
§ 52-04 6-2-623 нова позиция „Самосвал – двойна кабина“ 90 792  
§ 52-04 6-2-623 нова позиция „Самосвалче за кошчета“ 110 000  
§ 52-05 6-2-623 нова позиция „Закупуване на 4 броя подземни 

контейнери за смесени битови отпадъци по 
демонстративен проект “ 

        35 000 

§ 52-06
  

6-2-623 нова позиция „Проектиране и строителство на 
разширение на ретензионен басейн в Регионално 
депо“.           

         60 000 

  Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и 
религиозно дело“ 

 

§ 52-04 7-3-745 позиция “Катафалка за ОП "Паркове и обредна 
дейност" 

 
51 000 

§ 52-03 7-3-746 нова позиция „Изграждане на отоплителна система за 
битови помещения и волиери в зоокът на парк 
"Кьошковете", гр. Шумен“ 

 
 

8 500 
  Функция 8 “Икономически дейности и услуги“  
§ 52-04 8-5-865 позиция “Микробус - втора употреба за сметка на 

собствени приходи от стопанска дейност на ОП 
ТППА" 

 
 

6 000 
§ 52-03 8-5-865 нова позиция “Климатична система за Туристически 

информационен център, гр. Шумен" 
 

2 000 
§ 52-05 8-6-898 нова позиция “Комплект баскетболни табла с рингове 

за Спортна зала „Младост“, гр. Шумен “ 
 

5 268 
§ 52-03 8-6-898 нова позиция “Доставка на автоматична бариера за 

Общински пазар“, гр. Шумен “ 
 

3 754 
§ 52-03 8-6-898 позиция “Техника за нуждите на ОП ОМЦ-Шумен" 6 322 
§ 52-05 8-6-898 позиция “Видеокамери с оборудване за ОП ОМЦ-

Шумен" 
 

10 000 
§ 53-01 8-6-898 нова позиция “Програмни продукти за ОП ОМЦ-

Шумен" 
 

5 678 
§ 52-04 8-6-898 позиция „Камион самосвал 5-7 тона тристранен, 

двуосен за ОП "Строителство и благоустройство"“ 
 

(-) 70 000 
§ 52-04 8-6-898 отпада позиция “Камион двойна кабина 3,5 тона 

тристранен самосвал за ОП "Строителство и 
благоустройство"   

 
(-) 50 000 

§ 52-03 8-6-898 отпада позиция „Фреза за асфалт - прикачен инвентар 
за ОП "Строителство и благоустройство" 

 
(-) 30 000 

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

 
3 300 

 
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 „Доставка на компютърни конфигурации  за 
Регионална библиотека " Стилиян Чилингиров "-
Шумен, от собствени приходи“ 

 
700  

§ 52-03 7-3-751 позиция „Машина за почистване на книги за 
Регионална библиотека " Стилиян Чилингиров "-
Шумен, от собствени приходи“ 

 
(-)  700  

 

2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 
01.07.2021 г., както следва: 
 

Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ 
дейност 5-3-561 “Социални услуги в домашна среда“ 
§ 10-16 “Вода, горива и енергия “с (-) 3 156 лв. 
 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

   дейност 5-3-561 “Социални услуги в домашна среда“ 
   § 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 1 788 лв. 
   § 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи“  с 1 368 лв.  
  
     3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 01.07.2021 
г., както следва: 
  

Функция 1 „Общи държавни служби” 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 1-1-122 “Общинска администрация“,  
§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“  с 1 620 лв. 

 
 Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

§ 10-15 “Материали“ с (-) 1 620 лв. 
 

Функция 3 “Образование“ 
Второстепенен разпоредител ДГ "Снежанка"  
Дейност 3-0-311 “Детски градини“ 
§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 830 лв. 
§ 10-15 Материали с (-) 830 лв. 
 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
Дейност 3-0-311 “Детски градини“ 
§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с  1 200 лв. 
Дейност 3-0-322 “Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ 
§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с  72 000 лв. 

 
Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“  
Партида “Администрация“ 
дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, 
§ 10-30 “Текущ ремонт“ с 27 000 лв. 
дейност 6-2-623 “Чистота” 



§ 10-30 "Текущ ремонт" с 559 797 лв. 
§ 10-20 "Разходи за външни услуги" с 75 000 лв. 
 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 6-1-606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ 
§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 36 240 лв. 
дейност 6-1-619 “Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 
и регионалното развитие“ 
§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с  35 040 лв. 
дейност 6-2-622 “Озеленяване” 
§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 1 500 лв. 
дейност 6-2-623 “Чистота ” 
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 27 000 лв 
§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 869 852 лв. 
§ 52-05 "Придобиване на стопански инвентар" с 35 000 лв. 
§ 52-06 " Изграждане на инфраструктурни обекти " с 60 000 лв. 
 
Второстепенен разпоредител ОП ПОД 
дейност 6-2-622 “Озеленяване“ 
§ 10-15 Материали с (-) 1 500 лв. 

 
Функция 7 “ Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“ 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 7-3-745 “Обредни домове и зали“, 
§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 51 000 лв. 
дейност 7-3-746 “Зоопаркове“ 
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 8 500 лв. 
 
Второстепенен разпоредител ОП ПОД 
дейност 7-3-746 “Зоопаркове“ 
§ 10-15 Материали с (-) 8 500 лв. 

 
 Второстепенен разпоредител Култура 

дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“ 
§ 10-15 Материали с (-) 12 000 лв. 
§ 10-16 “Вода, горива и енергия “с (-) 10 000 лв. 

 
Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 8-5-865 “Други дейности по туризма“ 
§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с 6 000 лв. 
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 2 000 лв. 
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 
§ 52-05 “Придобиване на стопански инвентар“ с 15 268 лв. 
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 23 678 лв.  
§ 53-01 “Придобиване на програмни продукти и лицензи“ с 5 678 лв. 
§ 52-04 "Придобиване на транспортни средства" с (-) 120 000 лв. 
§ 52-01 “Придобиване на компютри и хардуер“ с 3 300 лв. 



§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ се увеличава с 
6 480 лв. за закупуване на трансформатор за регионалното депо. 

 
Второстепенен разпоредител ОП ТППА 
дейност 8-5-865 “Други дейности по туризма“ 
§ 10-15 “Материали“ с (-) 8 000 лв. 
 
Второстепенен разпоредител ОП “Общински жилища и имоти“  
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 
§ 10-30 “Текущ ремонт“ с (-) 9 022 лв. 
§ 52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 3 754 лв. 
 
Второстепенен разпоредител ОП “Чистота“  
дейност 8-6-898 “Други дейности по икономиката“ 
§ 10-20 “Разходи за външни услуги“ с (-) 9 780 лв.  
 

  4. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансирани с общински 
приходи, към 01.07.2021 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 700 лв. 
§ 52-03 “Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ с (-) 700 лв. 
 
Увеличава:  
§§ 93-36 „Друго финансиране, операции с активи, предоставени временни депозити 
и гаранции на други бюджетни организации” със сумата от  (-) 1 626 649 лева. 
 
5. Изменя решение № 333 по протокол № 19 от 28.02.2021 г. и 01.03.2021 г. и 

решение № 368 по протокол № 21 от 29.04.2021 г. на Общинския съвет – Шумен като: 
Определя нов максимален размер на общинския дълг до 21 500 000 лв.  

 
6. Одобрява съотношението на средствата по намерението за теглене на 

инвестиционен заем между градска среда и селски райони както следва: 
16 000 000 лв. за градска среда и 4 000 000 лв. за села 
7. Създава комисия, която да обсъди предложенията, да оцени обектите от 

уличната инфраструктура на град Шумен и да направи предложение до кмета на 
общината и Общинския съвет – Шумен, кои от обектите да бъдат финансирани чрез 
дългосрочния заем. В състава на комисията влизат:  

Председател: 
Боян Тодоров – зам. – кмет „Строителство и екология“  
Членове:  
1. Анатолий Николов – началник отдел „Инвестиции и екология“ 
2. Георги Николов – гл. специалист кв. Дивдядово 
3. Гюнай Тефиков – общински съветник  
4. Христофор Крумов – общински съветник  
5. Димитричка Недева – общински съветник  



6. Иван Йонков – общински съветник  
7. Явор Якимов – общински съветник  
8. Артур Алтунян – общински съветник  

 
8. Създава комисия, която да обсъди предложенията, да оцени обектите от 

уличната инфраструктура на селата на Община Шумен и да направи предложение до 
кмета на общината и Общинския съвет – Шумен кои обекти да бъдат финансирани чрез 
дългосрочния заем. В състава на комисията влизат:  

Председател: 
Боян Тодоров – зам. – кмет „Строителство и екология“  
Членове:  
1. Анатолий Николов – началник отдел „Инвестиции и екология“ 
2. Стефан Живков – кмет на с. Царев брод 
3. Йордан Киров – кмет на с. Салманово  
4. Васил Василев – кмет на с. Илия Блъсково  
5. Хасан Хасанов – кмет на с. Черенча  
6. Алекси Чолаков – кметски наместник на с. Белокопитово 
7. Валентина Йорданова – директор на дирекция „Устройство на територията“  
8. Красимир Костов – общински съветник  
 
9. Създава комисия, която да направи избор на финансова институция, по 

определени от Общинския съвет – Шумен критерии и да направи предложение до кмета 
на общината и Общинския съвет – Шумен за избраната финансова институция. В състава 
на комисията влизат:  

Председател:  
Татяна Костовa –зам. – кметове „Бюджет и финанси“ 

 Членове:  
1. Десислава Петрова – директор на дирекция „Бюджет и финанси“  
2. Росица Матеева – началник отдел „Единно бюджетно счетоводство“  
3. Сунай Садък - общински съветник  
4. Максим Иванов - общински съветник  
5. Димитричка Недева- общински съветник  
6. Артур Алтунян - общински съветник  
7. Данаил Данчев - общински съветник  
8. Стефан Минков - общински съветник  
10. Възлага на кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.07.2021 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: 
               /Азад Сренц-Гарабедян/ 


