ПРЕПИС!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н
9700 гр. Шумен, бул. “Славянски” № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: оbsavet@shumen.bg, http://www.shumen.bg

РЕШЕНИЕ № 966
по протокол № 39 от 20.12.2018 г.
на заседание на Общинския съвет
ОТНОСНО:

Текущи промени по прихода и разхода в бюджета на Община Шумен за
2018 г.

/с 31 гласа „за”, 1 „против” и 4 „въздържали се”/

1. Да се увеличат местните приходи в раздел „Приходи“ в бюджета на Община
Шумен, както следва:
План-сметка на ОП „Общински жилища и имоти“
§ 24-04 "Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция"
123 800 лв.
54 200 лв.
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
Бюджетът на ДГ „Конче вихрогонче“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
24 лв.
Бюджетът на ДГ „Снежанка“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
25 лв.
Бюджетът на ДГ „Брезичка“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
270 лв.
Бюджетът на ДГ „Латинка“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
432 лв.
Бюджетът на ДГ „Пчелица“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
158 лв.
Бюджетът на ДГ „Изворче“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
274 лв.
Бюджетът на ППМГ „Нанчо Попович“
§ 24-05 "Приходи от наеми на имущество"
5 000 лв.
Бюджетът на Регионален исторически музей
§ 24-04 Нетни приходи от продажба на стоки, услуги и продукция"
120 000 лв.
2. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на Община
Шумен, към 01.12.2018 г., както следва:
От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от преходен остатък през
2018 г.“- за държавно делегирани дейности – намаление на плана с 2 500 лв., както следва:

1

Промяна
Параграф

Дейност

§ 52-01

5-1-550

§ 52-03

5-1-550

(увеличение/
намаление )

НАИМЕНОВАНИЕ

(лв.)
(-) 2 500

Функция V
„Социално осигуряване, подпомагане и
грижи ”
отпада позиция „Придобиване на компютри и
хардуер за ЦСРИЛЗУ“
отпада позиция „Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения за
ЦСРИЛЗУ “

(-) 1 000
(-) 1 500

3. Да се извършат следните промени по разхода в „Държавно делегираните
дейности“:
Функция IV „Здравеопазване”
Второстепенен разпоредител ЗСД
Дейност 431 „ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина ”
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “
(+) 50 000 лв.
Партида „Администрация“
Дейност 437 „Здравен кабинет в детски градини и училища”
§ 10-20 „Външни услуги”
(-) 50 000 лв.
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”
Второстепенен разпоредител ЗСД
Дейност 550„Центрове за социална рехабилитация и интеграция”
§ 10-20„Външни услуги”
Второстепенен разпоредител КРИ
§ 52-01„Придобиване на компютри и хардуер”
§ 52-03„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”
Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи ”
Второстепенен разпоредител ЗСД
Партида Дневни центрове за лица с увреждания с. В. Друмево
Дейност 551„Дневни центрове за лица с увреждания”
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “
Дейност 540 „Домове за стари хора“
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “
Дейност 541 „Домове за възрастни хора с увреждания“
§ 10-16 „Вода, горива и енергия“
§10-20 „Външни услуги“
Дейност 546 „Домове за деца“
§ 42-02 „Обезщетения и помощи по социалното подпомагане“
Дейност 550 „Центрове за социална рехабилитация и интеграция“
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “

(+) 2 500 лв.
(-) 1 000 лв.
(-) 1 500 лв.

(+) 116 170 лв.

(-) 20 000 лв.
(-) 10 000 лв.
(-) 10 000 лв.
(-) 16 170 лв.

(-) 60 000 лв.

2

4. Да се извършат следните промени в разхода в „ Дофинансиране на държавно
делегираните дейности с местни приходи“:
Функция III „Образование”
Второстепенен разпоредител „ППМГ Нанчо Попович“
Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии”
§ 10-15 „Материали“

(+) 5 000 лв.

Функция IV „Здравеопазване”
Второстепенен разпоредител ЗСД
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “
(+) 110 000 лв.
Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Второстепенен разпоредител РИМ
Дейност 739„Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.
комплекси с национален и регионален характер“
§ 10-30 „Текущи ремонти”

5. Да се извършат следните промени в разхода в „Местна дейност“:
Функция III „Образование”
Второстепенен разпоредител „Образование“
Дейност 311„ Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”
Бюджетът на ДГ „Конче вихрогонче“
§ 10-15 "Материали"
Бюджетът на ДГ „Снежанка“
§ 10-15 "Материали"
Бюджетът на ДГ „Брезичка“
§ 10-15 "Материали"
Бюджетът на ДГ „Латинка“
§ 10-15 "Материали"
Бюджетът на ДГ „Пчелица“
§ 10-15 "Материали"
Бюджетът на ДГ „Изворче“
§ 10-15 "Материали"

(+) 120 000 лв.

(+) 24 лв.
25 лв.

(+)

(+) 270 лв.
(+) 432 лв.
(+) 158 лв.
(+) 274 лв.

Функция IV „Здравеопазване”
Второстепенен разпоредител ЗСД
Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”
(-) 110 000 лв.
§ 10-16 „Вода, горива и енергия “
Функция VI „Жилищно строителство, благоустройство комунално стопанство и
опазване на околната среда”
Партида „Администрация”
Дейност 606„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа”
§10-30„Текущи ремонти”
(+) 810 000 лв.
Дейност 619„Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“
(-) 80 000 лв.
§ 10-20 „Външни услуги“
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Дейност 622 „Озеленяване”
§ 10-20 „Външни услуги“
Функция VII „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Второстепенен разпоредител „Култура“
Дейност 737„Оркестри и ансамбли”
§ 01-01 „Заплати и възнаграждения на персонала,
нает по трудови правоотношения “
Дейност 759„Други дейности по културата“
§ 10-15 „Външни услуги“

(-) 100 000 лв.

(+) 1 000 лв.
(-) 1 000 лв.

Функция VIII „Икономически дейности и услуги”
Партида „Администрация”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
§ 10-16 „Вода, горива и енергия“

(-) 200 000 лв.

Функция VIII „Икономически дейности и услуги”
Второстепенен разпоредител ОП „Общински жилища и имоти“
Дейност 898 „Други дейности по икономиката“
§ 10-15 "Материали"
§ 10-16 „Вода, горива и енергия“

(+) 70 600 лв.
(+) 107 400 лв.

Функция IX „Разходи некласифицирани в другите функции”
Партида „Администрация”
Дейност 910 „Разходи за лихви”
§ 21-10 „Лихви по държавни/общински ЦК”
§ 29-91 „Други разходи за лихви за местни лица”

(-) 30 000 лв.
(-) 400 000 лв.

6. Възлага на кмета на община Шумен да отрази промените към 01.12.2018 г. по
съответните функции, дейности и параграфи по приходната и разходната част на бюджета
за 2018 г. на Община Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/ проф. д.т.н. инж. Б. Беджев
Дата:
гр. Шумен

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/М. Павлова/
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