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РЕШЕНИЕ № 781 
по протокол № 39 от 29.09.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 
 

ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на 
община Шумен за 2022 г., към 01.09.2022 г. 

 
 

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

 
1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите 

разходи на Община  Шумен, към 01.09.2022 г., както следва: 
 

От източник „Предоставени целеви субсидии и трансфери от 
държавния бюджет и трансфери от други бюджетни организации“ - за 
дейности държавна отговорност - увеличение на плана с 2 034 лв., 
както следва: 

  

Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 
Промяна            

/лв./ 

    Функция 5 "Социално осигуряване, подпомагане и 
грижи” 

  

§§ 52-05 5-3-540 
нова позиция “Професионален котлон за нуждите на Дом 
за стари хора "Д-р Стефан Смядовски" 

2 034 

Всичко: 2 034 
 
 
 От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от 

други данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“ - за дейности местна 
отговорност – увеличение на плана с 171 322 лв., както следва: 

 
 
 
 



Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 
Промяна            

/лв./ 

    Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и ООС“ 28 480 

§§ 52-03 6-1-619 
нова позиция “Съоръжения за детска площадка в 
„Градска градина", гр. Шумен" 

28 480 

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

21 060 

§§ 52-03 7-3-745 
нова позиция “Изграждане на колумбарийни мемориални 
стени в гробищен парк, гр. Шумен" 

21 060 

    Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 121 782 

§§ 51-00 8-3-832 
нова позиция “Инженеро-геоложко проучване и 
проектиране на свлачище №SHU 30.83510-12 на път SHU 
1193 - гр. Шумен - Панорамен път - гр. Шумен" 

34 782 

§§ 52-05 8-6-898 
нова позиция "Санитарни контейнери за ОП „ОЖИ“, гр. 
Шумен" 

87 000 

Всичко: 171 322 

 
 
         2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна 
отговорност, към 01.09.2022 г., както следва: 
 

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи" 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“

 дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“ 
§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 2 034 лв. 

 
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ 
дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“ 
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 2 034 лв. 
 

  3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, 
към 01.09.2022 г., както следва: 
  

Функция 1 „Общи държавни служби” 
Второстепенен разпоредител „Администрация“ 
дейност 1-1-122 „Общинска администрация“ 
§§ 10-20 „Разходи за външни услуги“ с (-) 108 060 лв.  
 
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“  
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“ 



§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 
с 28 480 лв.  
 
Второстепенен разпоредител „Администрация“ 
дейност 6-1-619 „Други дейности по жилищното строителство, 
благоустройството и регионалното развитие“ 
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 192 262 лв.   
 
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно 
дело“ 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 7-3-745 „Обредни домове и зали“ 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ 
с 21 060 лв.  

 
Второстепенен разпоредител „Култура“ 
дейност 7-3-759 „Други дейности по културата“ 
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с 129 000 лв.   

 
 Функция 8 “Икономически дейности и услуги“ 

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 8-3-832 „Служби и дейности по поддържане, ремонт и 
изграждане на пътищата“ 
§§ 51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“  с  
34 782 лв.  
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“ 
§§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“ с 87 000 лв. 

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

01.09.2022 г. в  разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи 
в разходната част на бюджета за 2022 г. 

 
 
 
 
 

 
 

 
    ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                    НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/  Ася Аспарухова 
Дата:               
гр. Шумен   ВЯРНО С ОРИГИНАЛА, 

                ПРОТОКОЛИСТ: 
               /Теодора Стефанова/ 


