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 1

на Столичния общински съвет
от 25.11.2021 година
За актуализация на бюджета на Столична община за 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:
I. Изменя приходната част на бюджета, както следва:
Увеличение:
Приходи за местни дейности
Данъчни приходи
§1304 «Данък върху възмездните сделки и даренията»
+ 10,000,000 лв.
§93-39 Друго финансиране - операции с пасиви
+ 6,607,718 лв.
§31-18 Получени трансфери за др.целеви разходи от ЦБ
+ 3,338,720 лв.
Всичко завишение на приходната част:
+ 19,946,438 лв.
II. Изменя разходната част на бюджета, както следва:
Увеличение:
1. Капиталова програма на Столична община
Дейност 629 «Други дейности по опазване на околната среда»
§54-00 Придобиване на земя
+ 2,545,633 лв.
в т.ч. по обекти:
Придобиване на земя
+ 2,545,633 лв.
2. Дейност 604 «Осветление на улици и площади»
§10-16 Вода, горива и енергия
+ 3,200, 000 лв.
/За електроенергия на улично осветление/

3. Дейност 606 «Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа»
§10-30 Текущ ремонт
+ 1,950,000 лв.
§51-00 Основен ремонт
+ 1,950,000 лв.
4. Предоставя допълнителен финансов ресурс за финансиране на
текуща дейност, в размер на 8,500,805 лв., по сключени договори с
транспортните оператори, както следва:
Дейност 849 „Други дейности по транспорта“
§43-01 Субсидия за текуща дейност
+ 8,500,805 лв.
В т.ч. за сметка на предоставените от държавата с ПМС № 326/
12.10.2021г. средства:
- за субсидиране на пътнически превози по междуселищни автобусни
линии 500,805лв.
- за субсидиране дейността на транспортните оператори по правилата на
Регламент 1370/2007г. на ЕС 1,337,915 лв.
5. Дейност 412 «Многопрофилни болници за активно лечение»
§43-09 „Други субсидии и плащания“
+ 1,500,000 лв.
/За сметка на предоставените от държавата с ПМС № 326/
12.10.2021г. средства/
6. Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно
дело“
Дейност 739 „Музеи, худ. галерии, паметници на културата и
етногр. комплекси с национален и регионален характер“
дофинансиране
§52-02 „Придобиване на сгради“
+ 300,000 лв.
За допълнителни СМР за обект „Пристройка, реконструкция,
частично надстрояване и преустройство на бивша топлоцентрала на НДК в
Център за изкуства и култура“
Всичко завишение на разходната част: + 19,946,438 лв.
7. Одобрява разместване на целевата субсидия, като източник за
финансиране в Капиталовата програма, между обекти, с цел пълното ѝ
усвояване, както следва:
Намаление
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 746 „Зоопаркове“
§51-00„Основен ремонт на ДМА“
- 21,490 лв.
Обект „Преустройство на външна дворна част с включване на
допълнителни площи от алейната мрежа и парковата част в Зоологическата
градина-сектор „Примати“ - финансиране с целева субсидия: било 215 705
лв. става 194 215 лв.

Увеличение
Функция 3 „Образование“
Дейност 311 „Детски градини“
§52-02 „Придобиване на сгради“
+ 21,490 лв.
Обект „Изграждане на нова детска градина за 6 групи, кв.32, м. кв. “Горна
Баня“, район „Овча Купел“ - финансиране с целева субсидия 21,490 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 3 от дневния ред,
по доклад № СОА21-ВК66-1398/43/17.11.2021 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.
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