
 

 

Изх.номер ОбС-465/15.10.2021 г. 

ДО 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТЪРГОВИЩЕ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

от д-р Дарин Димитров - кмет  на община Търговище 

 

Относно: Промени за третото тримесечие на 2021 г. по бюджета на Oбщина 

Търговище за 2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

С настоящата докладна записка Ви предлагам да бъдат извършени промени по 

бюджета на Община Търговище във връзка с получени дарения и други неданъчни 

приходи и съгласно т. 15.4 от Решение № 4 по протокол № 18/28.01.2021 г., представям 

актуализирано разпределение на променените бюджети през третото тримесечие на 2021 

г.  

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да приеме 

следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получено дарение по сметката на Регионална Библиотека „П. Стъпов“ гр. Търговище, в 

размер на 552 лв., извършва към 01.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината 

за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 552 

лв., в частта му на местни приходи с 552 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 552 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 552 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности - дофинансирани с 

приходи с общински характер, дарения и други като завишението касае делегирана 

от държавата дейност - дофинансирана с приходи с общински характер, дарения и 

други - 7 33 751 “Библиотеки с национален и регионален характер” - Регионална 

Библиотека „П. Стъпов“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на 

бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 
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§ 10 - 00 - с 552 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 552 лв. 

 

2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище предоставя 

временен безлихвен заем от бюджета на ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище в размер на 3 

284 лв., необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект 

BG05M2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ по ОП НОИР, като срока на възстановяване е до възстановяване на 

средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна към 01.07.2021 г. по 

бюджета на Общината за 2021 г. 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 3 284  лв., в частта му на държавни приходи с 3 284 лв., като намалението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 3 284 лв., със знак (-) - ДГ № 2 „Осми март“ гр. 

Търговище 

   намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 3 284  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 3 284 лв., като 

намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски Градини” - ДГ 

№ 2 „Осми март“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 3 284 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 3 284 лв. 

 

3. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище възстановява  

временен безлихвен заем в размер на 1 000 лв. по бюджета на ДГ № 8 „Слънце“ гр. 

Търговище, предоставен в полза на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР, като срока на 

възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва към 

01.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 1 000 лв., в частта му на държавни приходи с 1 000 лв., като завишението касае 76 - 00 

“Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)“ с 1 000 лв., със знак (+) - ДГ № 8 “Слънце” гр. Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 1 000 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности като завишението 

касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” - ДГ № 8 

„Слънце“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и 

подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 1 000 лв.  

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 1 000 лв. 

 

4. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 



 

 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище в размер на 1 

000 лв., предоставен в полза на проект BG05M2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване 

в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР, като срока на възстановяване 

е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна 

към 01.07.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 1 

000 лв., в частта му на държавни приходи с 1 000 лв., като завишението касае § 76 - 00 

“Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)“ с 1 000 лв., със знак (+) - ДГ № 11 „Звънче” гр. Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 1 000 

лв., в частта му на разходите за делегирана от държавата дейности с 1 000 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини“ - ДГ 

№ 11 „Звънче“ гр. Търговище, а разпределено по параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

§ 01 - 00 - с 1 000 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 1 000 лв. 

 

5. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, предоставя 

временен безлихвен заем от бюджета на ДГ с. Макариополско в размер на 5 000 лв., 

необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект 

BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование” по ОП НОИР, като срока за възстановяване е до възстановяване на 

средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна към 01.07.2021 г. по 

бюджета на Общината за 2021 г. 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 5 000  лв., в частта му на държавни приходи с 5 000 лв., като намалението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 5 000 лв., със знак (-) - ДГ „Първи юни” с. 

Макариополско. 

   намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 5 000  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 5 000 лв., като 

намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” - ДГ 

„Първи юни“ с. Макариополско, а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 5 000 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 5 000 лв. 

 

6. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от вторични суровини на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище в 

размер на 160 лв., извършва към 01.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината 

за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище със 160  



 

 

лв., в частта му на държавни приходи със 160 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи”, §§ 36 - 19 „Други неданъчни приходи” със 160 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище със 160  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности със 160 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - III ОУ “П. Р. Славейков” гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 02 - 00 - със 160 лв. 

в т. ч.: §§ 02 - 02 - със 160 лв. 

 

7. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от наем  по сметката на III ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище в размер 

на 488 лв., извършва към 05.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 

г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 503  

лв., в частта му на държавни приходи с 503 лв., като завишението касае § 24 - 00 

“Приходи и доходи от собственост”, §§ 24 - 05 „Приходи от наеми на имущество” с 

503 лв.; 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 15 лв., 

в частта му на държавни приходи с 15 лв., като намалението касае § 37 - 00 ”Внесени 

ДДС и други данъци върху продажбите“ , §§ 37 - 02 „Внесен данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 15 лв. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 488  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 488 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 10 - 00 - с 488 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 488 лв. 

 

8. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от наем по сметката на III OУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, в 

размер на 487 лв., извършва към 05.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината 

за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 502 

лв., в частта му на държавни приходи с 502 лв., като завишението касае § 24 - 00 

“Приходи и доходи от собственост”, §§ 24 - 05 “Приходи от наеми на имущество” с 

502 лв.; 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 15 лв., 

в частта му на държавни приходи с 15 лв., като намалението касае § 37 - 00 ”Внесени 

ДДС и други данъци върху продажбите“ , §§ 37 - 02 „Внесен данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 15 лв. 



 

 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 487 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности като завишението 

касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии” - III OУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 10 - 00 - с 487 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 487 лв. 

 

9. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище извършва към 

06.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 275 

лв., в частта му на държавни приходи с 275 лв., като намалението касае § 24 - 00 

“Приходи и доходи от собственост”, §§ 24 - 05 “Приходи от наеми на имущество” с 

275 лв.; 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 8 лв., 

в частта му на държавни приходи с 8 лв., като завишението касае § 37 - 00 ”Внесени 

ДДС и други данъци върху продажбите“ , §§ 37 - 02 „Внесен данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 8 лв. 

 намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 267 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности като намалението 

касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии” - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 10 - 00 - с 267 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 267 лв. 

 

10. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище извършва към 

06.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 275 

лв., в частта му на държавни приходи с 275 лв., като намалението касае § 24 - 00 

“Приходи и доходи от собственост”, §§ 24 - 05 “Приходи от наеми на имущество” с 

275 лв.; 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 8 лв., 

в частта му на държавни приходи с 8 лв., като завишението касае § 37 - 00 ”Внесени 

ДДС и други данъци върху продажбите“ , §§ 37 - 02 „Внесен данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 8 лв. 

 намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 267 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности като намалението 

касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани училища, без 

професионални гимназии” - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 



 

 

§ 10 - 00 - с 267 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 267 лв. 

 

11. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

полученa отстъпка за театрално посещение от Драматичен театър гр. Търговище на ДГ № 

11 „Звънче“ гр. Търговище в размер на 24 лв., извършва към 07.07.2021 г., следната 

промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 24  

лв., в частта му на местни приходи с 24 лв., като завишението касае § 36 - 00 “Други 

приходи”, §§ 36 - 19 „Други неданъчни приходи” с 24 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 24  лв., 

в частта му на разходите за местни дейности с 24 лв., като завишението касае местна 

дейност 3 02 311 “Детски градини” - ДГ № 11 “Звънче” гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 10 - 00 - с 24 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 24 лв. 

 

12. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получено дарение по сметката на I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище в размер на 3 733 

лв., извършва към 08.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 3 733  

лв., в частта му на държавни приходи с 3 733 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 03 „Капиталови помощи и дарения от 

страната” с 3 733 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 3 733  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 3 733 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 53 - 00 - с 3 733 лв. 

в т. ч.: §§ 53 - 09 - с 3 733 лв. 

 

13. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от вторични суровини по сметката на Професионална Гимназия по 

земеделие гр. Търговище, в размер на 1 120 лв., извършва към 26.07.2021 г., следната 

промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 1 

120 лв., в частта му на държавни приходи с 1 120 лв., като завишението касае § 36 - 00 



 

 

“Други приходи”, §§ 36 - 19 “Други неданъчни приходи” с 1 120 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 1 120 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности като завишението 

касае делегирана от държавата дейност 3 01 326 “Професионални гимназии и 

паралелки за професионална подготовка” - Професионална Гимназия по земеделие 

гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и 

подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 1 120 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 20 - с 1 120 лв. 

 

14. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получено дарение по сметката на ЦМДИ гр. Търговище, в размер на 240 лв., извършва към 

29.07.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 240 

лв., в частта му на местни приходи с 240 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 240 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 240 

лв., в частта му на разходите за местни дейности като завишението касае местна 

дейност 3 02 369 “Други дейности за младежта” - Център за младежки дейности и 

инициативи гр. Търговище,  а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 240 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 98 - с 240 лв. 

 

15. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получено дарение по сметката на Регионална Библиотека „П. Стъпов“ гр. Търговище в 

размер на 473 лв., извършва към 02.08.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината 

за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на община Търговище с 473 

лв., в частта му на местни приходи с 473 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната“, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 473 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на община Търговище с 473 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности - дофинансирани с 

приходи с общински характер, дарения и други с 473 лв., като завишението касае 

делегирана от държавата дейност - дофинансирана с приходи с общински характер, 

дарения и други - 7 33 751 “Библиотеки с национален и регионален характер“ - 

Регионална Библиотека „П.Стъпов“ гр. Търговище, а разпределено по параграфи и 

подпараграфи, както следва: 

§ 10 - 00 - с 473 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 473 лв. 

 

 



 

 

16. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, възстановява  

временен безлихвен заем в размер на 4 000 лв. по бюджета на ДГ № 1 „Веселушко“ гр. 

Търговище, предоставен в полза на проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР, като срока на 

възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва към 

01.08.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 4 000 лв., в частта му на държавни приходи с 4 000 лв., като завишението касае 76 - 00 

“Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)“ с 4 000 лв., със знак (+) - ДГ № 1 “Веселушко” гр. Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 4 000 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности като завишението 

касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” - ДГ № 1 

„Веселушко“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 4 000 лв.  

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 4 000 лв. 

 

17. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на ДГ № 2 “Осми март” гр. Търговище в размер на 3 

284 лв., предоставен в полза на проект BG05M2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване 

в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР, като срока на възстановяване 

е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна 

към 01.08.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 3 

284 лв., в частта му на държавни приходи с 3 284 лв., като завишението касае § 76 - 00 

“Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)“ с 3 284 лв., със знак (+) - ДГ № 2 „Осми март“ гр. Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 3 284 

лв., в частта му на разходите за делегирана от държавата дейности с 3 284 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 „Детски Градини“ - ДГ 

№ 2 „Осми март“ гр. Търговище, а разпределено по параграфи и подпараграфи, както 

следва: 

§ 01 - 00 - с 3 284 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 3 284 лв. 

 

18. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на ДГ № 3 “Здравец” гр. Търговище в размер на 

2 826 лв., предоставен в полза на проект BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно 

приобщаване в системата  на предучилищното образование” по ОП НОИР, като срока за 



 

 

възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва 

следната промяна към 01.08.2021 г., по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 2 826  лв., в частта му на държавни приходи с 2 826 лв., като завишението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 2 826 лв., със знак (+) - ДГ № 3 „Здравец“ гр. Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на община Търговище с 2 

826 лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 2 826 лв., 

като завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” 

- ДГ № 3 „Здравец“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета 

по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§  01- 00 - с 2 826 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 2 826 лв. 

 

19. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на ДГ № 9 „Приказка“ гр. Търговище в размер на 

4 248 лв., предоставен в полза на проект BG05M2ОР001-3.005-0004 „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР като срока за 

възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва 

следната промяна към 01.08.2021 г., по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 4 248 лв., в частта му на държавни приходи с 4 248 лв., като завишението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 4 248 лв., със знак (+) - ДГ № 9 „Приказка“ гр. 

Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 4 248 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 4 248 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” - 

Детска Градина № 9 „Приказка“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на 

бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 4 248 лв.  

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 4 248 лв. 

 

20. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище в размер на 602 лв., 

предоставен в полза на проект BG05M2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване в 

системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР, като срока на възстановяване е 

до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна 

към 01.08.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 602 

лв., в частта му на държавни приходи с 602 лв., като завишението касае § 76 - 00 

“Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)“ с 602 лв., със знак (+) - ДГ „Пчелица” гр. Търговище. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 602 



 

 

лв., в частта му на разходите за делегирана от държавата дейности с 602 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини“ - ДГ 

„Пчелица“ гр. Търговище, а разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 01 - 00 - с 602 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 602 лв. 

 

21. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на ДГ „Първи юни“ с. Макариополско в размер на 3 

215 лв., предоставен в полза на проект BG05M2ОР001-3.005-0004 „Активно приобщаване 

в системата на предучилищното образование“ по ОП НОИР, като срока на възстановяване 

е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна 

към 01.08.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 3 215 лв., в частта му на държавни приходи с 3 215 лв., като завишението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 3 215 лв., със знак (+) - ДГ „Първи юни” с. 

Макариополско. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 3 215 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 3 215 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” - ДГ 

„Първи юни“ с. Макариополско, а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 3 215 лв.  

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 3 215 лв. 

 

22. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. Търговище в 

размер на 4 400 лв., предоставен в полза на проект BG05M2OP001-2.012-0001 

“Образование за утрешния ден” по ОП НОИР, като срока за възстановяване е до 

възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна към 

01.08.2021 г.  по бюджета на Общината за 2021 г. : 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 

4 400  лв., в частта му на държавни приходи с 4 400 лв., като завишението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 4 400 лв., със знак (+) - I СУ „Свети Седмочисленици” гр. 

Търговище; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 4 400  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 4 400 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. 

Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи 

се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 4 400 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 4 400 лв. 



 

 

 

23. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, предоставя 

временен безлихвен заем от бюджета на III ОУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище в размер 

на 4 103 лв., необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект 

BG05M2OP001-3.018-0001 “Подкрепа за приобщаващо образование” по ОП НОИР, като 

срока за възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и 

извършва следната промяна към 01.08.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 4 103  лв., в частта му на държавни приходи с 4 103 лв., като намалението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 4 103 лв., със знак (-) - III ОУ „П.Р.Славейков” гр. 

Търговище 

   намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 4 103  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 4 103 лв., като 

намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 01 - 00 - с 4 103 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 4 103 лв. 

 

24. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от застраховка по сметката на ОУ „Г .С. Раковски “ с. Г. Ново, в размер 

на 105 лв., извършва към 02.08.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 

г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище със 

105 лв., в частта му на държавни приходи със 105 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи”, §§ 36 - 12 “Получени други застрахователни обезщетения” със 105 

лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище със 

105 лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности със 105 лв., 

като завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 

“Неспециализирани училища, без професионални гимназии” - ОУ „Г. С. Раковски“ 

с. Г. Ново, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи 

се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - със 105 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 20 - със 105 лв. 

 

25. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от застраховка по сметката на ОП „СОД“ гр. Търговище, в размер на 1 



 

 

092 лв., извършва към 02.08.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 1 

092 лв., в частта му на местни приходи с 1 092 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи”, §§ 36 - 12 “Получени други застрахователни обезщетения” с 1 092 

лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 1 092 

лв., в частта му на разходите за местни дейности с 1 092 лв., като завишението касае 

местна дейност 8 32 831 “Управление, контрол и регулиране на дейностите по 

транспорта и пътищата” - ОП „СОД“ гр. Търговище, а разпределението на 

завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 1 092 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 1 092 лв. 

 

26. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получено дарение по сметката на ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище, в размер на 400 лв., 

извършва към 23.08.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 400 

лв., в частта му на държавни приходи с 400 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 400 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 400 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 400 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски градини” - ДГ 

№ 11 „Звънче“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 400 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 20 - с 400 лв. 

 

27. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от застраховка по сметката на II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. 

Търговище, в размер на 676 лв., извършва към 27.08.2021 г., следната промяна по бюджета 

на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 676 

лв., в частта му на държавни приходи с 676 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи”, §§ 36 - 11 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” с 676 

лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 676 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 676 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. 

Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи 

се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 676 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 30 - с 676 лв. 



 

 

28. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получено дарение по сметката на Регионална Библиотека „П. Стъпов“ гр. Търговище, в 

размер на 412 лв., извършва към 01.09.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината 

за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 412 

лв., в частта му на местни приходи с 412 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 412 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 412 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности - дофинансирани с 

приходи с общински характер, дарения и други като завишението касае делегирана 

от държавата дейност - дофинансирана с приходи с общински характер, дарения и 

други - 7 33 751 “Библиотеки с национален и регионален характер” - Регионална 

Библиотека „П. Стъпов“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на 

бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 412 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 412 лв. 

 

29. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получени средства от продажба на тръжна документация по сметката на III ОУ „П. Р. 

Славейков“ гр. Търговище в размер на 12 лв., извършва към 01.09.2021 г., следната 

промяна по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 

12 лв., в частта му на държавни приходи с 12 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи“, §§ 36 - 19 “Други неданъчни приходи” с 12 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 12 

лв., в частта му на разходите за делегирана от държавата дейности с 12 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“ - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 - 00 - с 12 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 12 лв. 

 

30. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, предоставя 

временен безлихвен заем от бюджета на ДГ „Пчелица“ гр. Търговище в размер на 342 лв., 

необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект 

BG05M2OP001-3.005-0004 “Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование” по ОП НОИР, като срока за възстановяване е до възстановяване на 

средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна към 01.09.2021 г. по 

бюджета на Общината за 2021 г. 



 

 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 342  лв., в частта му на държавни приходи с 342 лв., като намалението касае § 76 - 00 

“Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския 

съюз (нето)“ с 342 лв., със знак (-) - ДГ„Пчелица” гр. Търговище 

   намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 342  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 342 лв., като 

намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 311 “Детски Градини” - ДГ 

„Пчелица“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи 

и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 01 - 00 - с 342 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 342 лв. 

 

31. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, възстановява 

временен безлихвен заем по бюджета на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище в размер 

на 4 103 лв., предоставен в полза на проект BG05M2ОР001-3.018-0001 „Подкрепа за 

приобщаващо образование“ по ОП НОИР като срока за възстановяване е до 

възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва следната промяна към 

01.09.2021 г., по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 4 103  лв., в частта му на държавни приходи с 4 103 лв., като завишението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 4 103 лв., със знак (+) - III OУ „П. Р. Славеков” гр. 

Търговище; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 4 103  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 4 103 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - III OУ „П.Р.Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 01 - 00 - с 4 103 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 4 103 лв. 

 

32.  На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, предоставя 

временен безлихвен заем от бюджета на IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище в размер на 23 

369 лв., необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех” по ОП НОИР, като срока за 

възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва 

следната промяна към 01.09.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 23 369  лв., в частта му на държавни приходи с 23 369 лв., като намалението касае § 76 

- 00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 23 369 лв., със знак (-) - IV ОУ „Иван Вазов” гр. 

Търговище 

   намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 23 



 

 

369  лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 23 369 лв., 

като намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - IV ОУ „Иван Вазов“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 01 - 00 - с 4 567 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 4 567 лв. 

§ 05 - 00 - с 1 038 лв. 

в т. ч.: §§ 05 - 51 - с 521 лв. 

 §§ 05 - 52 - със 170 лв. 

 §§ 05 - 60 - с 219 лв. 

 §§ 05 - 80 - със 128 лв. 

§ 10 - 00 - със 17 764 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 12 000 лв. 

 §§ 10 - 16 - с 3 000 лв. 

 §§ 10 - 20 - с 2 764 лв. 

 

33. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получени средства от продажба на тръжна документация по сметката на III ОУ „П. Р. 

Славейков“ гр. Търговище в размер на 12 лв., извършва към 08.09.2021 г., следната 

промяна по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 

12 лв., в частта му на държавни приходи с 12 лв., като завишението касае § 36 - 00 “Други 

приходи“, §§ 36 - 19 “Други неданъчни приходи” с 12 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 12 

лв., в частта му на разходите за делегирана от държавата дейности с 12 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“ - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 - 00 - с 12 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 12 лв. 

 

34. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получени приходи по сметката на Център за младежки дейности и инициативи гр. 

Търговище в размер на 1 950 лв., извършва към 14.09.2021 г., следната промяна по 

бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 1 

950 лв., в частта му на местни приходи с 1 950 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи“, §§ 36 - 19 “Други неданъчни приходи” с 1 950 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 1 950 

лв., в частта му на разходите за местни дейности с 1 950 лв., като завишението касае 

местна дейност 3 02 369 „Други дейности за младежта“ - Център за младежки дейности 

и инициативи гр. Търговище, а разпределено по параграфи и подпараграфи, както 

следва: 



 

 

§ 10 - 00 - с 1 950 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 98 - с 1 950 лв. 

  

35. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

получени средства от наем  по сметката на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище в 

размер на 34 лв., извършва към 16.09.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината 

за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 35  

лв., в частта му на държавни приходи с 35 лв., като завишението касае § 24 - 00 

“Приходи и доходи от собственост”, §§ 24 - 05 „Приходи от наеми на имущество” с 35 

лв.; 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 1 лв., 

в частта му на държавни приходи с 1 лв., като намалението касае § 37 - 00 ”Внесени 

ДДС и други данъци върху продажбите“ , §§ 37 - 02 „Внесен данък върху приходите 

от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)“ с 1 лв. 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 34  лв., 

в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 34 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 10 - 00 - с 34 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 34 лв. 

 

36. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище и предвид 

прехвърляне на средства от валутна сметка в левова сметката на I СУ „Свети 

Седмочисленици“ гр. Търговище в размер на 35 лв., извършва към 25.09.2021 г., следната 

промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 35  

лв., в частта му на държавни приходи с 35 лв., като намалението касае § 36 - 00 “Други 

приходи”, §§ 36 - 01 „Реализирани курсови разлики от валутни операции (нето) (+/-)” 

с 35 лв.; 

 намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 35  лв., 

в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 35 лв., като 

намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 388 “Международни 

програми и споразумения, дарения и помощи от чужбина” - I СУ „Свети 

Седмочисленици“ гр. Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по 

параграфи и подпараграфи се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 35 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 52 - с 35 лв. 

 

37. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на 

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 



 

 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище, предоставя 

временен безлихвен заем от бюджета на II ОУ „Н. Й. Вапцаров“  гр. Търговище в размер 

на 5 059 лв., необходим за разплащане на допустими разходи в полза на проект 

BG05M2OP001-2.011-0001 “Подкрепа за успех” по ОП НОИР, като срока за 

възстановяване е до възстановяване на средствата от Управляващия орган и извършва 

следната промяна към 29.09.2021 г. по бюджета на Общината за 2021 г. 

 намалява плана на приходната част по бюджета на Община Търговище 

с 5 059  лв., в частта му на държавни приходи с 5 059 лв., като намалението касае § 76 - 

00 “Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от 

Европейския съюз (нето)“ с 5 059 лв., със знак (-) - II ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. 

Търговище 

   намалява плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 5 059  

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 5 059 лв., като 

намалението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - II ОУ „Н. Й. Вапьаров“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 01 - 00 - с 5 059 лв. 

в т. ч.: §§ 01 - 01 - с 5 059 лв. 

 

38. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получено дарение по сметката на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, в размер на 200 

лв., извършва към 29.09.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 200 

лв., в частта му на държавни приходи с 200 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 200 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 200 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 200 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 “Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии” - III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, а 

разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи се извършва, 

както следва: 

§ 10 - 00 - с 200 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 200 лв. 

 

39. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получени приходи от вторични суровини по сметката на II СУ „Проф. Никола Маринов“ 

гр. Търговище в размер на 378 лв., извършва към 30.09.2021 г., следната промяна по 

бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 

378 лв., в частта му на държавни приходи с 378 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи“, §§ 36 - 19 “Други неданъчни приходи” с 378 лв.; 



 

 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 378 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности с 378 лв., като 

завишението касае делегирана от държавата дейност 3 01 322 „Неспециализирани 

училища, без професионални гимназии“ - II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. 

Търговище, а разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 - 00 - с 378 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 15 - с 378 лв. 

 

40. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получено дарение по сметката на Регионален Исторически Музей гр. Търговище, в размер 

на 320 лв., извършва към 08.09.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 

г.: 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 320 

лв., в частта му на местни приходи с 320 лв., като завишението касае § 45 - 00 

“Помощи и дарения от страната”, §§ 45 - 01 “Текущи помощи и дарения от 

страната” с 320 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 320 

лв., в частта му на разходите за делегирани от държавата дейности - дофинансирани с 

приходи с общински характер, дарения и други като завишението касае делегирана 

от държавата дейност - дофинансирана с приходи с общински характер, дарения и 

други - 7 33 739 “Музеи, худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с 

национален и регионален характер” – Регионален Исторически Музей гр. 

Търговище, а разпределението на завишението на бюджета по параграфи и подпараграфи 

се извършва, както следва: 

§ 10 - 00 - с 320 лв.  

в т. ч.: §§ 10 - 20 - с 320 лв. 

 

41. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и ал. 2 от Закона за 

публичните  финанси, чл. 40, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на  

бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, 

приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Търговище и чл. 19, т. 8 от 

Правилника за организацията и дейността на Oбщински съвет Търговище., и предвид 

получени приходи от възстановяване на асфалтови настилки по сметката на ОП БКС гр. 

Търговище в размер на 3 299 лв. и преведени по сметката на Община Търговище., 

извършва към 30.09.2021 г., следната промяна по бюджета на Общината за 2021 г. 

 завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище с 3 

299 лв., в частта му на местни приходи с 3 299 лв., като завишението касае § 36 - 00 

“Други приходи“, §§ 36 - 19 “Други неданъчни приходи” с 3 299 лв.; 

 завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище с 3 299 

лв., в частта му на разходите за местни дейности с 3 299 лв., като завишението касае  

местна дейност 6 12 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ -  

ОП „БКС“ гр. Търговище, а разпределено по параграфи и подпараграфи, както следва: 

§ 10 - 00 - с 3 299 лв. 

в т. ч.: §§ 10 - 16 - с 3 299 лв. 

 

 

42. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните 

финанси, чл. 41, ал. 4 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната 



 

 

прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, 

изпълнение и отчитане на бюджета на Oбщина Търговище, чл. 19, т. 8 от Правилника за 

организацията и дейността на общински съвет Търговище, предвид издадени заповеди 

РД-3-932/25.08.2021г.,РД-3-959/30.08.2021г.,РД-3-1155/13.10.2021г.,РД-3-1156/13.10.202

1 г., РД-3-1157/13.07.2021 г. и РД-3-1158/13.07.2021 г.  на кмета на община Търговище, 

Заповед № 538/07.07.2021 г. на директора на ДГ № 11 “Звънче“ гр. Търговище, Заповед № 

5811-1025/26.07.2021 г. на директора на I ОУ „Христо Ботев“ гр. Търговище, Заповед № 

3-803/01.07.2021 г. на директора на III OУ ”П. Р. Славейков“ гр. Търговище, Заповед № 

3-818/05.07.2021 г. на директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, Заповед № 

3-819/05.07.2021 г. на директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, Заповед № 

3-838/26.07.2021 г. на директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, Заповед № 

3-837/26.07.2021 г. на директора на III OУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, Заповед № 

459/27.07.2021 г. на директора на Професионална Гимназия по земеделие гр. Търговище, 

Заповед № 592/23.08.2021 г. на директора на ДГ № 11 „Звънче“ гр. Търговище,  Заповед № 

А-1608/27.08.2021 г. на директора на II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище,  

Заповед № 454/27.08.2021 г. на директора на ОУ „Г. С. Раковски“ гр. Търговище, Заповед 

№ 54/30.09.2021 г. на директора на II СУ „Проф. Никола Маринов“ гр. Търговище, 

Заповед № 3-31/29.09.2021 г. на директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Търговище, 

Заповед № A-20/23.09.2021 г. на директора на I СУ „Свети Седмочисленици“ гр. 

Търговище, Заповед № 3-6/20.09.2021 г. на директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ гр. 

Търговище, Заповед № 3-1043/14.09.2021 г. на директора на III ОУ „П. Р. Славейков“ с. Г. 

Ново, Заповед № 3-1002/31.08.2021 г.  на директора на III OУ „П. Р. Славейков“ гр. 

Търговище, съгласно т. 15. 4 от Решение № 4 по Протокол № 18/28.01.2021 г. на 

Oбщински съвет Търговище, приема актуализирано разпределение на променените 

бюджети за третото тримесечие на 2021 г., съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2 

които са неразделна част от настоящото решение. 

 

ВНОСИТЕЛ, 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ 
Кмет на община Търговище  

 

Съгласували: 

Валентин Велчев, Зам. кмет на община Търговище 

Катина Надкова, Директор на дирекция „БФ и МДТ“ 

Тодор Тодоров, Началник отдел „НПО“ 

 

Изготвил: 

Светослав Стоянов, Мл. Експерт отдел „БС“ 

 


