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 № 841
по протокол № 35 от 26.07.2018 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Текущи промени по разхода в бюджета на Община
Шумен за 2018 г. към 01.07.2018 г.

/без Функция 4 „Здравеопазване“ - с 27 гласа „за”, без „против” и
2 „въздържали се”/
/за закупуване на Автоклав за „МБАЛ-Шумен“ АД - с 24 гласа „за”, 1 „против” и
3 „въздържали се”/
/за Функция 4 „Здравеопазване“ - с 27 гласа „за”, 1 „против” и 2 „въздържали се”/

1. Утвърждава предложените промени в разчета за капиталовите разходи на
Община Шумен, към 01.07.2018 г., както следва:
От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други
данъчни и неданъчни приходи през 2018 г.“- за дейности местна отговорност увеличение на плана с 188 310 лв., както следва:

Параграф
§ 52-03
§ 52-04
§ 53-01

§ 53-03

Дейност
1-1-122
1-1-122
1-1-122

3-0-311

НАИМЕНОВАНИЕ
Функция 1 „Общи държавни служби“
нова позиция „Доставка на климатични системи 3 бр. в сградата на общинска администрация“
нова позиция „Доставка на леки автомобили - 2 бр. за
общинска администрация“
нова позиция „Софтуер за архивиране на големи обеми
от данни и възстановяване на виртуална среда - 1 бр.
лиценз“
Функция 3 „Образование“
нова позиция „Климатици - 2 бр. за ДГ „Изворче“,
гр. Шумен“

Промяна
/лв./

6 000
68 000
3 450

3 400

§ 55-01

§ 55-01

4-0-412

4-0-412

§ 55-01

4-0-412

§ 52-03

6-1-622

§ 52-03
§ 52-03

8-6-898
8-6-898

§ 52-03

8-6-898

§ 52-03
§ 52-03

8-6-898
8-6-898

§ 52-03

8-6-898

§ 52-03

8-6-898

§ 52-03

8-6-898

§ 52-04

8-6-898

§ 53-01
§ 53-01
§ 53-01

8-6-898
8-6-898
8-6-898

Функция 4 „Здравеопазване“
отпада позиция „Операционна маса трисекционна с
лумбален сегмент за Урологично отделение при
„МБАЛ-Шумен“ АД - гр. Шумен“
отпада позиция „Таванни операционни лампи с две
тела - 2 бр. за Акушерогинекологично отделение при
„МБАЛ-Шумен“ АД - гр. Шумен“
нова позиция „Автоклав за „МБАЛ-Шумен“ АД гр. Шумен“
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“
нова позиция „Доставка на оранжерия 112 кв. м. с
отоплителна система за ОП „Паркове и обредна
дейност““
Функция 8 „Икономически дейности и услуги”
нова позиция „Доставка и монтаж на бариери - 4 бр.“
нова позиция „Доставка и монтаж на допълнително
оборудване за разширяване на „Синя зона“ /паркинг
автомати - 5 бр./“
нова позиция „Листосъбирачки до 80 куб./мин - 3 бр.
за ОП „Чистота“
нова позиция „Инверторен бензинов генератор за ток
за ОП „Чистота““
нова позиция „Роторни снегорини - 2 бр. за ОП
„Чистота““
позиция „Машина за рязане на тротоарни плочки за
ОП „Строителство и благоустройство““
позиция „Машина за рязане на асфалт за ОП
„Строителство и благоустройство““
нова позиция „Двигател за косачка за ОП „Общински
жилища и имоти““
нова позиция „Самосвал до 3,5 т с кран до 2 т за ОП
„Чистота““
нова позиция „ ПП Терез - право за ползване за ОП
„Общински жилища и имоти““
нова позиция „ ПП Терез - право за ползване за ОП
„Строителство и благоустройство ““
нова позиция „ПП ФСД - право за ползване за ОП
„Строителство и благоустройство““

(-) 40 000

(-) 60 000
50 000

4 640

24 000
66 000

24 000
3 000
8 000
300
(-) 300
1 620

25 000
300
400
500

От източник „Финансиране от собствени бюджетни средства от други
данъчни и неданъчни приходи през 2018 г.“ - за дофинансиране на държавни
дейности - увеличение на плана с 8 000 лв., както следва:

Параграф

§ 52-01
§ 53-01

Дейност

7-3-739
7-3-739

НАИМЕНОВАНИЕ
Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни
дейности“
нова позиция „Доставка на 1 бр. КИОСК за НИАР
“Плиска““
нова позиция „Софтуер за представяне на виртуален
каталог в НИАР “Плиска““

Промяна
/лв./

4 000
4 000

От източник „Финансиране от приходи по §40-00 „Постъпления от
продажби на общински нефинансови активи“ - за дейности местна
отговорност, намаление на плана с (-) 72 000 лв.
Параграф
§ 52-06
§ 52-06
§ 52-06

Дейност
6-1-619
6-1-619
6-1-619

НАИМЕНОВАНИЕ
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“
Позиция „Изготвяне на инвестиционен проект за
етапно разширение на Гробищен парк Шумен“
отпада позиция „Подпорна стена на ул. „Найден
Геров“, гр. Шумен
отпада позиция „Реконструкция на външен водопровод
по ново трасе от ВС „Средня“ в участъка от НВ 120 м3
до съществуващ въздушник /575 мл/“

Промяна
/лв./

(-) 21 500
(-) 27 000

(-) 23 500

2. Разрешава промени по разхода в дейностите местна отговорност, към
01.07.2018 г., както следва:
Функция 1 „Общи държавни служби“
Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 1-1-122 „Общинска администрация“
§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ с 6000 лв.
§52-04 „Придобиване на транспортни средства“
68 000 лв.
§53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи“
3 450 лв.
Партида „Администрация“
Дейност 1-1-122 „Общинска администрация“
§10-15 „Материали“
§10-16 „Вода, горива и ел. енергия“

(-) 9 450 лв.
(-) 68 000 лв.

Функция 3 „Образование“
Партида ДГ „Изворче“, гр.Шумен
Дейност 3-0-311 „Целодневни детски градини“
§52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ 3 400 лв.
§10-15 „Материали“
(-) 3 400 лв.

Функция 4 „Здравеопазване“
Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 4-0-412 „Многопрофилни болници за активно лечение“
§55-01
„Капиталови
трансфери
за
нефинансови
предприятия“
(-) 50 000 лв.
Партида „Здравеопазване и социални дейности“
§ 43-01 „Субсидии и други текущи трансфери за нефинансови предприятия“
50 000 лв.
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и ООС“
Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 6-1-603 „Водоснабдяване и канализация“
§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
(-) 23 500 лв.
Дейност 6-1-619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството
и комуналното стопанство“
§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
(-) 48 500 лв.
Партида „Администрация“
Дейност 6-1-619 „Други дейности по жил. строителство, благоустройството
и комуналното стопанство“
§ 10-30 „Текущи ремонти“
72 000 лв.
за „Авариен ремонт на пешеходна пасарелка на р. Енчова“ и „Гробищни
паркове“.
Партида ОП „Паркове и обредни дейности“
Дейност 6-1-622 „Озеленяване“
§ 52-03 „Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ 4 640 лв.
§ 10-15 „Материали“
(-) 4 640 лв.
Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Партида „Капиталови разходи и инвестиции“
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ 90 000 лв.
Партида „Администрация“
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§ 10-15 „Материали“

(-) 90 000 лв.

Партида ОП „Чистота“
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ 35 000 лв.
§ 52-04“Придобиване на транспортни средства“
25 000 лв.
§ 10-15“Материали“
(-) 60 000 лв.

Партида ОП „Общински жилища и имоти“
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§ 52-03“Придобиване на др. оборудване, машини и съоръжения“ 1 620 лв.
§ 53-01 „Придобиване на програмни продукти и лицензи“
300 лв.
§ 10-15 „Материали“
(-) 1 620 лв.
§ 10-20“Външни услуги“
(-) 300 лв.
Партида ОП „Строителство и благоустройство“
Дейност 8-6-898 „Други дейности по икономиката“
§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“
§ 10-20“Външни услуги“

900 лв.
(-) 900 лв.

3. Разрешава промени по разхода в дейностите дофинансиране на дейности
държавна отговорност, към 01.07.2018 г., както следва:
Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
Партида РИМ-Шумен
Дейност 7-3-739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр.
комплекси с национален и регионален характер
§ 52-01“Придобиване на компютри и хардуер“
4 000 лв.
§ 53-01“Придобиване на програмни продукти и лицензи“
4 000 лв.
§ 10-30“Текущи ремонти“ с
(-) 8 000 лв.
4. Утвърждава актуализирана план-сметка на ОП „Чистота“.
5. Възлага на Кмета на община Шумен да отрази промените към
01.07.2018г. в разчета за капиталови разходи и по съответните параграфи в
разходната част на бюджета за 2018 г.

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

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/М. Шарбанова/

