СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 7 5 0

на Столичния общински съвет
от 25.11.2021 година
За промяна на бюджета на Столична община за ІII-то тримесечие на
2021 година.
На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.124 от Закона за
публичните финанси

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§3600 - Други неданъчни приходи
§3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА”
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
Увеличение на приходната част:

+ 2 504 лева
+ 17 712 лева
+ 20 216 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
в т.ч.§1015 «Материали»
§1020»Външни услуги»
§1098 «Др.некласиф. в др.параграфи и подпараграфи»
Увеличение на разходната част:

+ 20 216 лева
+ 6 618 лева
+ 982 лева
+ 12 616 лева
+ 20 216 лева

Увеличава местните приходи:
Имуществени данъци и неданъчни приходи

Неданъчни приходи
§3600 - Други неданъчни приходи
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
Увеличение на приходната част:

+ 29 770 лева
+ 23 424 лева
+ 6 346 лева
+ 29 770 лева

Увеличава разходите за местни дейности:
Дейност 122 «Общинска администрация«
Дирекция «Транспорт»
§1015 «Материали»
Увеличение на разходната част:

+ 4 800 лева
+ 4 800 лева

Функция 3 “Образование“
Дейност 311 “Детски градини”
§1015 „Материали“
§1030“Текущ ремонт“
Увеличение на разходната част:

+ 3 874 лева
+ 1 363 лева
+ 5 237 лева

Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело“
Дейност 745 “Обредни дейности“ ОП „Гробищни паркове“
§1015 „Материали“
+ 290 лева
Увеличение на разходната част:
+ 290 лева
Функция 7„«Култура, спорт почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 739 “Зоопаркове“
§1015 „Материали“
Увеличение на разходната част:

+ 387 лева
+ 387 лева

Функция 7„«Култура, спорт почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 745 “Обредни домове и зали“ Радостен обреден дом
§1020 „Външни услуги“
+ 2 056 лева
Увеличение на разходната част:
+ 2 056 лева
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на
околната среда“
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ ОП
СПТО
§1030 „Текущ ремонт“
+ 17 367 лева
Увеличение на разходната част:
+ 17 367 лева

Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 «Общинска администрация«
ПАМДТ
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разходната част:

- 367 лева
- 367 лева

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»
Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки,
услуги»
Държавни дейности
ІІ.1. Извънкласни дейности в общинските училища на
територията на Столична община
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Увеличение на приходната част:

+ 35 859 лева
+ 35 859 лева
+ 35 859 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015 “Материали”
§1020 ”Външни услуги”
§1098 «Други некласиф. в др.параграфи и подпараграфи»
Увеличение на разходната част:

+ 26 279 лева
+ 14 391 лева
+ 3 021 лева
+ 8 867 лева
+ 26 279 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район
„Овча купел“
§1020 „Външни услуги“
+ 9 580 лева
Увеличение на разходната част:
+ 9 580 лева
ІІ.2. Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Увеличение на приходната част:

+ 12 447 лева
+ 12 447 лева
+ 12 447 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§0209 „Други възнаграждения“
+ 3 057 лева
§5201“Придобиване на компютри“
+ 1 642 лева
§5301“Придобиване на програмни продукти“
+ 288 лева
§1020“Външни услуги“
+ 7 460 лева
Увеличение на разходната част:
+ 12 447 лева
ІІ.3. Допълнителни образователни дейности в общинските
детски градини на територията на Столична община
Местни дейности
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
+ 128 296 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 128 296 лева
Увеличение на приходната част:
+ 128 296 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Местни дейности
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»
§1020 „Разходи за външни услуги”
§1030“Текущ ремонт“
§1015“Материали”
Увеличение на разходната част:

+ 52 935 лева
+ 39 107 лева
+ 4 959 лева
+ 31 295 лева
+ 128 296 лева

ІІ.4. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело”
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Увеличение на приходната част:

+ 95 122 лева
+ 95 122 лева
+ 95 122 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело”
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§0101 «Заплати на персонала»
§1015 »Материали»
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
§0560 «Здравни вноски»
Увеличение на разходната част:

+ 54 156 лева
+ 26 910 лева
+ 22 128 лева
+ 3 827 лева
+ 1 291 лева
+ 54 156 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
Дофинансиране СГХГ
§1030»Текущ ремонт»
+ 8 000 лева
§1016»Вода, горива, енергия»
+ 17 795 лева
§1052»Командировки в чужбина»
+ 1 000 лева
§1062 «Разходи за застраховки»
+ 803 лева
Увеличение на разходната част:
+ 27 598 лева
Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело”
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§0101“Заплати на персонала“
§0201 „за нещатен персонал по трудови правоотношения“
§0551 „ДОО“
§0560 „Здравни вноски“
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 3 025 лева
+ 738 лева
+ 542 лева
+ 181 лева
+ 2 171 лева
+ 6 657 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1030»Текущ ремонт»
Увеличение на разходната част:

+ 1 254 лева
+ 1 254 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 1 045 лева
+ 1 045 лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело”
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§0209“Други възнаграждения“
§1015 „Материали“
Увеличение на разходната част:

+ 108 лева
+ 4 304 лева
+ 4 412 лева

ІІІ. § 24-00 “Приходи и доходи от собственост”
Подпараграф §24-05 “Приходи от наеми на имущество”
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
+ 6 093 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»
+ 6 093 лева
Увеличение на приходната част:
+ 6 093 лева
Функция 7 «:» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
+ 226 лева
Увеличение на разходната част:
+ 226 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»
§1030»Текущ ремонт»
+ 4 152 лева
Увеличение на разходната част:
+ 4 152 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1015 »Материали»
Увеличение на разходната част:

+ 875 лева
+ 875 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело»
Дейност 739 «Музеи, галерии» СГХГ
§1016 »Вода, горива, енергия»
Увеличение на разходната част:
ІV. Други неданъчни приходи
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности

+ 840 лева
+ 840 лева

Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на прихода:

+ 2 144 лева
+ 2 144 лева
+ 2 144 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 “Образование”
Дейност 322 “Неспециализирани училища”
§1015 “Материали”
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи”
Увеличение на разхода:

+ 2 144 лева
+ 1 024 лева
+ 1 120 лева
+ 2 144 лева

Неданъчни приходи
Приходи за местни дейности
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на прихода:

+ 8 467 лева
+ 8 467 лева
+ 8 467 лева

Функция 3 “Образование”
Дейност 311 “Детски градини”
§1015 „Материали“
§1098“Други некласифицирани“
Увеличение на разхода:

+ 75 лева
+ 6 661 лева
+ 6 736 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
Райони: „Слатина“ „Младост“, „Витоша,“ „Панчарево“
§1015“Материали“
+ 575 лева
§1098“Други некласифицирани“
+ 350 лева
§1020 „Външни услуги“
+ 239 лева
Увеличение на разхода:
+ 1 164 лева
Функция 1 “ Общи държавни служби»
Дейност 122“Общинска администрация“ ПАМДТ
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разхода:

+ 367 лева
+ 367 лева

Функция 1 “ Общи държавни служби»
Дейност 122 “Общинска администрация“ дофинансиране, район
„Панчарево“
§0202 “за нещатен персонал по трудови правоотношения“
+ 168 лева

§0551 „ДОО“
§0560“Здравни вноски“
Увеличение на разхода:

+ 24 лева
+ 8 лева
+ 200 лева

V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предп. - 6 871 лева

§37-01 Внесен ДДС

- 4 164 лева

Разходна част:
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и
дело»
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на
дофинансиране СГХГ
§1016 «Вода, горива , енергия»
Намаление на разхода:

- 3 635 лева
- 3 635 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1015 «Материали «
Намаление на разхода:

- 1 651 лева
- 1 651 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:

- 1 049 лева
- 1 049 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1030 «Текущ ремонт»
Намаление на разхода:

- 158 лева
- 158 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:

- 538 лева
- 538 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1015 «Материали»
Намаление на разхода:

- 74 лева
- 74 лева

религиозно
културата»

Дейност 735 «Театри» театър «София»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги»
§1098»Други некласифицирани»
§1015»Материали»
Намаление на разхода:

- 3 170 лева
- 3 170 лева

- 270 лева
- 133 лева
- 357 лева
- 760 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 “Внесен данък върху прих. от стоп.дейност на бюдж. предпр.“ -393 лева

§37-01 “Внесен ДДС”

- 1 054 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
Намаление на разхода:

- 1 447 лева
- 1 447 лева

С корекциите по т.V се намалява общия размер на бюджета на
Столична община, което се извършва с решение на Столичен общински
съвет.
VІ. Дейност 739 „Зоопаркове“
§1016“Вода, горива, енергия“
- 1 492 лева
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
+ 1 492 лева
Всичко за дейността:
+ 1 492 лева
Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 627 „Управление на отпадъците“ ОП „СПТО“
§1098 „Други некласифицирани“
- 258 лева
Всичко за дейността:
- 258 лева
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
Всичко за дейността:

+ 258 лева
+ 258 лева

VII. Намаление:,
Функция 3 „Образование“
Приложение №3 „Проучвателни и проектни работи“
Дейност 311 „Детски градини“
§ 5206 „Изграждане на инфраструктурни обекта“

- 4 200 лв.

Увеличение:
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 738 «Читалища» дофинансиране
§1020 „Външни услуги“
+ 4 200 лв.
VIII. Намаление:
Функция 6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната среда“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
Дирекция „Околна среда“
§1020 „Външни услуги“
- 26 848 лв.
Увеличение:
Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Дейност
878
„Приюти
за
безстопанствени
ОП „Екоравновесие“

животни“,

§0202 Възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотнош.“

+ 26 848 лв.

IХ. Намаление:
Функция 1 „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“
Програма за капиталови разходи
§5201 Придобиване на компютри

- 30 000 лв.

Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
Дирекция „Култура“
§5309 „Придобиване на други НДА“
+ 30 000 лв.
X. Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322, 324, 332 и 338 държавна отговорност
Годишно:
§0101 Заплати на персонала по труд.пр + 44 834
§1000 Издръжка
- 44 834
Всичко:

0

І-во

0

ІІ-ро

0

ІІІ-то
+ 44 834
- 44 834
0

ІV-то тр.

0

Корекциите се отразяват по бюджета на Столична община - Собствен
бюджет и бюджетите на районите по разходни параграфи и тримесечия,
съгласно представените разчети от районите и дирекция «Образование» на
база предложенията на учебните и детски заведения.
XI. Намаление:
Функция 1 „Общи държавни служби“
Дейност 122 „Общинска администрация“ Направление „Архитектура
и градоустройство“
§1015 „Материали“
- 30 000 лв.
§1016 „Вода, горива, енергия“
- 50 000 лв.
§1020“Външни услуги“
- 300 000 лв.
§1901 „Платени държавни данъци“
- 20 000 лв.
Всичко намаление:
- 400 000 лв.
Увеличение:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда“
Дейност 601 „Незаконно строителство“ Направление „Архитектура и
градоустройство“
§1020 Външни услуги
+ 400 000 лв.
Всичко увеличение:
+ 400 000 лв.

XII.
Приходна част:
§9339 Друго финансиране
- 3 425 677 лв.
Разходна част:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§1020 Външни услуги
- 3 425 677 лв.
XIII. Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията“
§4219 Други текущи трансфери за домакинствата
- 6 500 000 лв.
§4301 Субсидия за текуща дейност по регламент 1370 на ЕК+ 6 500 000 лв.

Възлага на кмета на Столична община да издаде заповеди за
корекция на бюджета.
Настоящото решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на 25.11.2021 г., Протокол № 43, точка 2 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК66-1398/42/27.10.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Георги Георгиев

