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                                      РЕШЕНИЕ № 876 
по протокол № 43 от 15.12.2022 г. 

  на заседание на Общинския съвет 
 
 

ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на община Шумен 
за 2022 г., към 01.12.2022 г. 

 
 

/с 32 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”/ 
 
 

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи 
на Община  Шумен, към 01.12.2022 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 32 035 лв., както 
следва:  
 

Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 
Промяна            

/лв./ 

    
Функция 5 „Социално осигуряване, 
подпомагане и грижи” 

32 035 

§§ 52-04 5-3-540 нова позиция „Лек автомобил за нуждите на Дом 
за стари хора „Д-р Стефан Смядовски“ 

29 960 

§§ 52-01 5-3-561 
нова позиция „Преносим компютър за нуждите на 
социална услуга „Асистентска подкрепа“, гр. 
Шумен“ 

2 075 

§§ 52-03 5-3-561 
позиция „Климатици за нуждите на социална 
услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен“ 

2 598 

§§ 52-03 5-3-562 
позиция „Климатици за нуждите на социална 
услуга „Асистентска подкрепа“, гр. Шумен“ 

-2 598 

Всичко: 32 035 
 



 От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други 
данъчни и неданъчни приходи през 2022 г.“ - за дейности местна 
отговорност - увеличение на плана с 192 лв., както следва:  

Параграф Дейност НАИМЕНОВАНИЕ 
Промяна            

/лв./ 

    
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и 
ООС“ 

  

§§ 52-03 6-2-627 
позиция „Разходомер за безнапорно течение за 
нуждите на Регионално депо за неопасни отпадъци, 
гр. Шумен“ 

192 

Всичко: 192 
 
         2. Разрешава промени по разхода в дейностите държавна отговорност, към 
01.12.2022 г., както следва: 
 

Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 
Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“  
дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“ 
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ с 29 960  лв.  
дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“ 
§§ 52-01 „Придобиване на компютри и хардуер“ с 2 075 лв. 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с       

2 598 лв. 
дейност 5-3-562 „Асистенти за лична помощ“ 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с (-)   

2 598 лв. 
 
Второстепенен разпоредител „Здравеопазване и социални дейности“ 
дейност 5-3-540 „Домове за стари хора“ 
§§ 10-30 „Текущ ремонт“ с (-) 29 960 лв.  
дейност 5-3-561 „Асистентска подкрепа“ 
§§ 10-15 „Материали“ с (-) 4 673лв. 
дейност 5-3-562 „Асистенти за лична помощ“ 
§§ 10-15 „Материали“ с 2 598 лв.  

 
    3. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към 
01.12.2022 г., както следва: 
  

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“  
дейност 6-2-627 „Управление на дейностите по отпадъците“ 
§§ 52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с   

192 лв. 
 
Второстепенен разпоредител „Администрация“ 
дейност 6-2-623 „Чистота“ 
§§ 10-20 „Външни услуги“ с (-) 192 лв. 



4. Разрешава промени по трансферите и временните безлихвени заеми към 
01.12.2022 г., както следва: 

 §76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за 
средствата от Европейския съюз (нето)“ да се увеличат с 800 000 лв.; 

 §62-00 „Трансфери между бюджети и сметки за средствата от 
Европейския съюз (нето)“; 

 §§ 62-02 „Предоставени трансфери“ (+/-)  да се намалят с  800 000,00 лв.  
 

 5. Общинският съвет дава съгласие Кмета на Община Шумен да изменя 
договори за строително-монтажни работи (СМР) на правно основание чл. 116, 
ал. 1 във връзка с чл. 117а от Закона за обществените поръчки и Постановление 
№ 290 от 27.09.2022 г. за приемане на Методика за изменение на цената на 
договор за обществена поръчка в резултат на инфлация до 15% от 
неразплатените средства към 01.11.2022 г. по съответните договори.  
Финансовите средства да се осигурят от местните приходи. 

 
6. Общинският съвет дава съгласие Кмета на Община Шумен да изменя 

договорите „Частична рехабилитация и ремонт на Общински младежки дом - гр. 
Шумен, вкл. подобряване енергийната ефективност, достъпна и безопасна среда“ 
и „Обновяване, включително прилежащи пространства на Летен театър - гр. 
Шумен“ до 50 на сто от неразплатените средства към 01.11.2022 г. по 
съответните договори. Когато се правят последователни изменения, 
ограничението се прилага за общата стойност на измененията.  
 

7. Разрешава  промени  в капиталовата програма на Община Шумен за 
2022 г., както следва: 

Второстепенен разпоредител „Капиталови разходи и инвестиции“ 
дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“ 
§§ 52-04 „Придобиване на транспортни средства“ (-) 28 000 лв. 
дейност 7-3-759 „Други дейности по икономиката“ 
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ (+) 28 000 

лв.  
 
8. Възлага на Кмета на Община Шумен да предприеме необходимите 

процедурни дейности за реализация на проекта.  
 
9. Възлага на Кмета на Община Шумен да отрази промените към 

01.12.2022 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: 
               /Галина Илиева/  


