
ППРРЕЕППИИСС!!  

ООББЩЩИИННССККИИ  ССЪЪВВЕЕТТ  --  ШШ  УУ  ММ  ЕЕ  НН         9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400, 

                     e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg 

 

 

РЕШЕНИЕ № 485 

по протокол № 26 от 30.09.2021 г. 

  на заседание на Общинския съвет 

 

 

ОТНОСНО: Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община 

Шумен за 2021 г., към 01.09.2021 г. 
 

 

/с 24 гласа „за”, 1 „против” и 11 „въздържали се”/ 
 

 

1. Да се увеличи размера на средствата в раздел „Приходи“, като следва:  

 
§§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти“  с 430 000 лв. 

 

§§  13-04 „Данък придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“ с 

400 000 лв.  

 

§§  40-40 „Постъпления от продажба на земя“  с 3 432 000 лв. 

 
     §§ 37-01 „Внесен ДДС“  с  (-) 572 000 лева.  

 
2. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на 

Община Шумен, към 01.09.2021 г., както следва: 

 

От източник „Финансиране от целева субсидия за капиталови разходи 

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

      Промяна            

/лв./ Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 

    Функция 3 “Образование“   

§§ 52-03 3-0-311 
позиция „Инженеринг: Проектиране и изграждане на отоплителна 

инсталация за детска градина в село Ивански“ 

  

  

-64 200 

    Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“   

§§ 52-06 6-1-606 

позиция „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по 

одобрени проекти в гр. Шумен между ул. „Средна гора“ и ул. 

„Витоша“ /от ОТ 135 до ОТ 136/, кв. „Боян Българанов“ / вкл. АН, 

  

  

  



СН, изместване на кабели СрН и изграждане на улично 

осветление/“ 
  

158 500 

§§ 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“ 

  

  

  

-69 104 

§§ 52-06 6-1-606 

позиция „Изпълнение на СМР, авторски и строителен надзор по 

одобрен проект на ул. "Ген. Радецки" в участъка на ул. „Средна 

гора“ 

  

  

-25 196 

    Всичко: 0 

 

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други 

данъчни и неданъчни приходи през 2021 г.“ - за дейности местна отговорност 

- увеличение на плана с 30 623 лв., както следва: 
 
 

      Промяна            

/лв./ Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 

    Функция 4 „Здравеопазване“   

§§ 55-01 4-1-412 нова позиция ““Медицинска апаратура за "МБАЛ Шумен" АД“ 
  

100 000 

 

§§ 55-01 

 

4-1-412 

позиция “Видеоендоскопско оборудване за лапароскопска 

хирургия на "МБАЛ Шумен" АД" 

  

-100 000 

    Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“   

§§ 53-09 6-1-619 
нова позиция “Изменение на ПУП – План за застрояване 

„Сметище“ гр. Шумен“ 

  

2 160 

    Функция 8 „Икономически дейности и услуги ”   

§§ 52-03 8-5-898 нова позиция „Осови вентилатори за стенен монтаж – 8 бр.“  
  

12 271 

§§ 52-05 8-5-898 
нова позиция "Мултимедийна информационна LED система" за 

спортна зала  
8 292 

§§ 52-19 8-3-849 
нова позиция “Изграждане на спирков заслон на бул. „Велики 

Преслав“, гр. Шумен“ 

  

7 900 

    Всичко:  30 623 

 

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

продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна 

отговорност - увеличение на плана с 2 787 900 лв., както следва:  
 

      Промяна            

/лв./ Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 

    Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“   

§§ 51-00 6-1-619 

позиция „Покриване на река Енчова и подобряване на 

техническата инфраструктура на ул. „Марица“ в участъка от ул. 

„Васил Друмев“ до ул. „Св. Климент Охридски““  

  

  

  

2 860 000 



§§ 52-06 6-1-606 

позиция “Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа по 

одобрени проекти в гр. Шумен между ул. „Средна гора“ и ул. 

„Витоша“ /от ОТ 135 до ОТ 136/,кв. „Боян Българанов“ / вкл. АН, 

СН, изместване на кабели СрН и изграждане на улично 

осветление/" 

  

  

  

  

-158 500 

§§ 54-00 6-1-606 

нова позиция „Обезщетяване на собственици на засегнати имоти, 

във връзка реализация на проекта за изграждане на ул. Асен 

Златаров“ 

20 000 

§§ 53-09 6-1-601 
нова позиция “Изменение на Общ Устройствен План на гр. Шумен 

в обхвата – „Индустриален парк Шумен“ 

  

8 400 

§§ 53-09 6-1-601 
нова позиция “Изменение на Общ Устройствен План на гр. 

Шумен“ 

  

36 000 

§§ 52-06 6-1-619 

позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Аварийни 

ремонтно-възстановителни работи на ЖП надлез на бул. Ришки 

проход над ЖП линия „София-Варна“ 

  

  

  

2 000 

    
Функция 7 “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 

дело“ 
  

§§ 52-06 7-3-745 позиция “Разширение на Гробищен парк - Шумен, етап“ 
  

40 000 

§§ 54-00 7-3-745 
позиция “Обезщетяване на собственици на земя, във връзка с 

Разширение на Гробищни паркове“ 
   (-)  20 000 

2 787 900 

 

 

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

01.09.2021 г., както следва: 
 

         Функция 1 “Общинска администрация“ 
         Второстепенен разпоредител „Администрация“ 

дейност 1-1-122 “Общинска администрация“ 

§§ 10-20 „Външни услуги“ с 14 000 лв. 

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

административни санкции“ с 728 100 лв. 

 

Функция 3 “Образование“ 
 Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 3-0-311 “Детски градини“ 

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

64 200 лв. 

 

 Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“ 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

дейност 6-1-601 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по жил. 

строителство и териториално развитие“ 

§§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с        

44 400 лв. 



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

 §§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с (-) 94 300 лв. 

          §§ 54-00 “Придобиване на земя“ с  20 000 лв. 

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

благоустройството и регионалното развитие“ 

§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 2 000 лв. 

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

благоустройството и регионалното развитие“ 

§§ 53-09 “Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ с      

2 160 лв. 

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

благоустройството и регионалното развитие“ 

§§ 51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ с 2 860 000 

лв. 

 

Второстепенен разпоредител “Администрация“ 

дейност 6-1-623 “Чистота“ 

§§ 10-15 “Материали“ с (-) 2 160 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ОП „Строителство и благоустройство“ 

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

§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 72 100 лв. 

 

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

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 

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

§§ 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти“ с 40 000 лв. 

 §§ 54-00 “Придобиване на земя“ с  (-)  20 000 лв. 

 

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

дейност 8-3-849 “Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и 

далекосъобщенията“ 

§§ 52-19 „Придобиване на други ДМА“ с 7 900 лв. 

дейност 8-5-898 „Други дейности по икономиката“ 

§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с    12 

271 лв. 

§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 8 292 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ОП „Строителство и благоустройство“ 

дейност 8-5-898 „Други дейности по икономиката“ 

§§ 10-20 „Външни услуги“ с 80 000 лв. 

 

Второстепенен разпоредител ОП „Общински жилища и имоти“ 

дейност 8-5-898 „Други дейности по икономиката“ 

§§ 10-20 „Външни услуги“ с (-) 20 563 лв. 



4. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 01.09.2021 

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

разходната част на бюджета за 2021 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ 

             НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 

Дата:               

гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 

               /София Язаджи/ 


