СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
1000 София, ул. Московска № 33, Тел. 02/93 77 591, Факс 02/98 70 855, e-mail: info@sofiacouncil.bg, https://council.sofia.bg

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3 8

на Столичния общински съвет
от 31.01.2019 година
За промяна на бюджета на Столична община за IV-то тримесечие на
2018 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:

+ 28 930 лева
+ 22 839 лева
+ 6 091 лева
+ 28 930 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 28 820 лева
вт.ч.§1015 «Материали»
+ 12 489 лева
§1020 «Външни услуги»
+ 5 461 лева
§1030 «Текущ ремонт»
+ 2 260 лева
§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи» + 8 610 лева
Увеличение на разходната част:
+ 28 820 лева
Функция 2 «Отбрана и сигурност», Район „Младост”
Дейност 239 «Други дейности по вътрешната сигурност»
§1098 «Други некласифицирани»
+ 110 лева
Увеличение на разходната част:
+ 110 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:

+ 33 234 лева
+ 11 193 лева
+ 22 041 лева
+ 33 234 лева

Увеличава разходите за местни дейности:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги»
§1015 «Материали»
§1098 «Други некласифицирани»
§1030 «Текущ ремонт»
Увеличение на разходната част:

+ 6 408 лева
+ 2 459 лева
+ 803 лева
+ 3 867 лева
+ 13 537 лева

ФУНКЦИЯ 1 "Общи държавни служби"
Дейност 122 "Общинска администрация"
§1020 „Външни услуги”
§1030 „Текущ ремонт”
§1098 „Други некласифицирани”
Увеличение на разходната част:

+ 1 178 лева
+ 514 лева
- 392 лева
+ 1 300 лева

Дейност 122 "Общинска администрация", дирекция ”Транспорт”
§1015 "Материали"
+ 113 лева
Увеличение на разходната част:
+ 113 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП „Гробищни паркове”
§1015 «Материали»
+ 255 лева
Увеличение на разходната част:
+ 255 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 701 «Почивно дело» ОП „Туризъм”
§5204 «Придобиване на транспортни средства»
+ 6 600 лева
Увеличение на разходната част:
+ 6 600 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» Радостен обреден дом
§1062 «Разходи за застраховки»
+ 3 444 лева
Увеличение на разходната част:
+ 3 444 лева

Функция 8 «Икономически дейности и услуги»
Дейност 829 „Други дейности по горско и селско стопанство”
ОП „Управление на общински земи и гори”
§1015 «Материали»
+ 209 лева
Увеличение на разходната част:
+ 209 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 735 „Театри”, Малък градски театър „Зад канала”
§1015 «Материали»
Увеличение на разходната част:

+ 176 лева
+ 176 лева

Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»
Дейност 524 „Домашен и социален патронаж”
§1015 «Материали»
+ 7 600 лева
Увеличение на разходната част:
+ 7 600 лева
II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»
Подпараграф §24-04 „Нетни приходи от продажба на стоки, услуги”
Държавни дейности
II.1. Образователни/педагогически услуги
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:

+ 345 834 лева
+ 345 834 лева
+ 345 834 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015 Материали
§1016 Вода, горива, енергия
§1020 Външни услуги
§1030 Текущ ремонт
§1098 Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи
Увеличение на разходната част:

+ 343 887 лева
+ 100 006 лева
+ 80 126 лева
+ 28 036 лева
+ 1 570 лева
+ 134 149 лева
+ 343 887 лева

Дейност 312 "Санаториални детски градини”
§1098 "Други некласифицирани"
Увеличение на разходната част:

+ 762 лева
+ 762 лева

Дейност 326 "Професионални паралелки", район „Овча купел”
§1020 "Външни услуги"
+ 1 185 лева
Увеличение на разходната част:
+ 1 185 лева
II.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:

+ 21 238 лева
+ 21 238 лева
+ 21 238 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7 "Почивно дело, култура и религиозни дейности"
Дейност 751 "Библиотеки" РКИ „Столична библиотека”
§1013 „Постелен инвентар”
+ 21 238 лева
Увеличение на разходната част:
+ 21 238 лева
II.3. Образователни/педагогически услуги
Местни дейности
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:

+ 597 035 лева
+ 597 035 лева
+ 597 035 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"
§1016 "Вода, горива, енергия"
§1015 "Материали"
Увеличение на разходната част:

+ 173 319 лева
+ 111 857 лева
+ 8 553 лева
+ 74 460 лева
+ 228 846 лева
+ 597 035 лева

II.4. Делегирани бюджети във функция „Култура”
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:

+ 600 349 лева
+ 600 349 лева
+ 600 349 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
+ 76 728 лева
§0101 "Заплати на персонала"
+ 39 944 лева
§1020 «Външни услуги»
+ 5 421 лева
§5203 «Придобиване на стопански инвентар»
+ 9 486 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
+ 5 481 лева
§0560 «Здравни вноски»
+ 1 917 лева
§0202 «За нещатен перс.по труд.пр.»
+ 14 479 лева
Увеличение на разходната част:
+ 76 728 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
дофинансиране СГХГ
§1015 „Материали”
+ 23 610 лева
Увеличение на разходната част:
+ 23 610 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Красно село”
§0101 «Заплати на персонал по трудови прав»
+ 7 769 лева
§0551 ”Осигурителни вноски за ДОО”
+ 1 188 лева
§0202 за нещатен персонал по тр.пр.
+ 723 лева
§0560 „Здравни вноски”
+ 407 лева
§1020 «Външни услуги»
+ 5 512 лева
Увеличение на разходната част:
+ 15 599 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ „Надежда”
§0101 «Заплати на персонал по трудови прав.»
+ 3 259 лева
§0551 „ДОО”
+ 369 лева
§0560 „Здравни вноски”
+ 161 лева
§0580 „ДЗПО”
+ 94 лева
§1020 „Външни услуги
+ 6 944 лева
§1030 Текущ ремонт
+ 5 567 лева
Увеличение на разходната част:
+ 16 394 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Искър”
§0101 «Заплати на персонала»
+ 18 243 лева
§0201 «за нещатен персонал по тр.пр.
+ 1 730 лева
§0560 «Здравни вноски»
+ 1 200 лева
§0202 за персонал по извънтр.пр.
+ 1 060 лева
§1030 "Текущ ремонт"
+ 1 356 лева
Увеличение на разходната част:
+ 23 589 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата», ОКИ Дом на културата
„Средец”
§1013 Постелен инвентар
+ 240 лева
§1015 Материали
+ 678 лева
§1020 Външни услуги
+ 19 610 лева
§1030 "Текущ ремонт"
+ 5 000 лева
Увеличение на разходната част:
+ 25 528 лева
Дейност 735 «Театри», МГТ „Зад канала”
§0101 „заплати на персонала по тр.пр.”
Увеличение на разходната част:

+ 108 823 лева
+ 108 823 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 735 «Театри», театър София
§0101"заплати на персонала по тр.пр "
+ 160 995 лева
Увеличение на разходната част:
+ 160 995 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 735 «Театри», Куклен театър
§0101 «Заплати на персонала»
+ 45 059 лева
§0201 «за нещатен персонал по тр.пр.
+ 8 918 лева
§0208 «Обещетения на персонала»
+ 37 627 лева
§0209 "Други плащания"
+ 4 330 лева
Увеличение на разходната част:
+ 95 934 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 735 «Театри», театър „Възраждане”
§0101"заплати на персонала по тр.пр "
+ 53 149 лева
Увеличение на разходната част:
+ 53 149 лева

III. § 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"
§2405 "Приходи от наеми на имущество"
Увеличение на приходната част:

+ 29 841 лева
+ 29 841 лева
+ 29 841 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Местни дейности
Дейност 740 РИМ София
+ 4 620 лева
§1020 «Външни услуги»
+ 4 620 лева
Увеличение на разходната част:
+ 4 620 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
+ 3 082 лева
Увеличение на разходната част:
+ 3 082 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»
§1030 Текущ ремонт
+ 15 289 лева
Увеличение на разходната част:
+ 15 289 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
Дофинансиране СГХГ
§1015«Материали»
+ 4 450 лева
Увеличение на разходната част:
+ 4 450 лева
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения
Увеличение на разходната част:

+ 2 400 лева
+ 2 400 лева

Приходна част: местен приход
§2419 Приходи от други лихви
+ 776 лева
Разходна част: местен разход
Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 589 “Други дейности и служби по социалното осигуряване,
подпомагане и заетост”

§1098 Други некласифицирани
+ 776 лева
Увеличение на разходната част : + 776 лева
ІV. Други неданъчни приходи
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на прихода:
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 “Образование”
Дейност 322 “Неспециализирани училища”
§1015 “Материали”
§1020 “Външни услуги”
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи”
Увеличение на разхода:
Дейност 324 “Спортни училища”
§1020 Външни услуги
Увеличение на разхода:

+ 26 586 лева
+ 26 586 лева
+ 26 586 лева

+ 26 033 лева
+ 11 576 лева
+ 2 948 лева
+ 11 509 лева
+ 26 033 лева
+ 553 лева
+ 553 лева
+ 553 лева

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§1013”Постелен инвентар”
+
Увеличение на разходната част:
+
Неданъчни приходи
Приходи за местни дейности
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на прихода:

+ 96 лева
+ 96 лева
+ 96 лева
дейности»
96 лева
96 лева

+ 41 085 лева
+ 41 085 лева
+ 41 085 лева

Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на
околната среда”, район “Триадица”

Дейност 606 “Изграждане, ремонт и поддържане на уличната

мрежа”
§1030”Текущ ремонт”
Увеличение на разхода:

+ 21 200 лева
+ 21 200 лева

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

+ 15 518 лева
+ 15 277 лева
+
241 лева
+ 15 518 лева

Функция 1 “Общи държавни служби” дофинансиране район
“Панчарево
Дейност 122 “Общинска администрация”
+ 100 лева
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения
+ 90 лева
§0551 Осигурителни вноски за ДОО
+ 7 лева
§0560 Здравни вноски
+ 3 лева
Увеличение на разхода:
+ 100 лева
Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
§1020“Външни услуги”
§1098 Други некласифицирани
Увеличение на разхода:

+ 571 лева
+ 982 лева
+1 553 лева

Дейност 122 “Общинска администрация” дирекция “ПАМДТ”
§1020“Външни услуги”
+ 428 лева
Увеличение на разхода:
+ 428 лева
Дейност 735 “Театри” Столичен куклен театър
§0202 за персонал по извънтрудови правоотношения
Увеличение на разхода:

+ 1 366 лева
+ 1 366 лева

Дейност 623“Почистване на междублокови пространства”
район “Триадица”
§1015 Материали
+ 920 лева
Увеличение на разхода
+ 920 лева
V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетни предприятия
- 50 817 лева
§3701 Внесен ДДС
- 2 600 лева

Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата»
дофинансиране СГХГ
§1015 «Материали »
- 842 лева
Намаление на разхода:
- 842 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:

- 11 782 лева
- 11 782 лева

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

- 2 990 лева
- 2 990 лева

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

- 1 166 лева
- 1 166 лева

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

- 1 204 лева
- 1 204 лева

Дейност 735 «Театри»
Театър «София»
§0101 Заплати на персонала
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри»
Столичен куклен театър»
§0208 Обезщетения на перонала»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри»
МГТ «Зад канала»»
§0101 Заплати на персонала»
Намаление на разхода:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 »Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани»

- 13 080 лева
- 13 080лева

- 7 513 лева
- 7 513 лева
- 8 509 лева
- 8 509 лева

- 1 200 лева

§1015 «Материали»

Намаление на разхода:

- 5 131 лева
- 6 331лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§3702 “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетни предприятия”
- 5 341 лева
§3701 “Внесен ДДС”
- 1 868 лева
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
§1098 «Други некласифицирани»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:

- 4 829 лева
- 304 лева
18 лева
- 5 151 лева

Дейност 751 «Библиотеки»
§1013«Постелен инвентар»
- 2 058 лева
Намаление на разхода:
- 2 058 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. Намаление:
Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 745 “Обредни домове и зали” ОП “Гробищни паркове”
§1020 “Външни услуги”
- 463 лева
Всичко за дейността:
- 463 лева
Увеличение:
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Местна дейност
Дейност 9910 “Разходи за лихви” ОП”Гробищни паркове”
§29-10 Платени лихви по финансов лизинг
+ 463 лева
Всичко за дейността
+ 463 лева
Намаление:
Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 746 “Зоопаркове”
§1016 Вода, горива, енергия”
- 604 лева
Всичко за дейността:
- 604 лева
Увеличение:
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”

§29-91 Други разходи за лихви
Всичко за дейността:

+ 604 лева
+ 604 лева

Намаление:
Функция 1 “Общи държавни служби” район “Изгрев”
Дейност 122 “Общинска администрация”
§1092 “Разходи за договорни санкции, неустойки”
- 137 лева
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§2910 Платени лихви по финансов лизинг
+ 40 лева
§29-91 Други разходи за лихви
+ 97 лева
Всичко:
+ 137 лева
Намаление:
Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”
Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъци”
§1091 “СБКО”
- 1 699 лева
Всичко:
- 1 699 лева
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§2910 Платени лихви по финансов лизинг
+ 1 617 лева
§29-91 Други разходи за лихви
+ 82 лева
Всичко:
+ 1 699 лева
Намаление:
Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
§1092 Глоби, санкции, неустойки
§1092 Платени държавни данъци

- 1 602 333 лева
- 285 594 лева
- 1 887 927 лева

Увеличение:
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§2700 Разходи за лихви по заеми
+ 1 002 359 лева
§29-91 Други разходи за лихви
+ 885 568 лева
+ 1 887 927 лева
VІІ.
Намаление:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»
§1020 «Разходи за външни услуги»
- 100 350 лева

Всичко намаление:

- 100 350 лева

Увеличение:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/
§1020 «Разходи за външни услуги»
+ 100 350 лева
Всичко увеличение:
+ 100 350 лева
в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток І » 15 907 лв,
консорциум ЕФ СИ СИ България 16 549 лв. и консорциум АЕС груп 67
894 лв. за ІV-то тримесечие на 2018г.
VІІІ.Функция»1 «Общи държавни служби»
Дейност 123 «Общински съвети»
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотнош.»
§1015 «Материали»
Всичко за дейността:
ІХ. Дейност 322 «Специализирани училища»
§0101 Заплати на персонала
+ 27 938
§0551 Осигурителни вноски
+ 4 973
§0552 УПФ
+ 1 201
§0560 Здравни вноски
+ 1 341
§0580 ДЗПО
+ 783
§1015 Материали
- 10 000
§1020 Външни услуги
- 20 000
§1098 Други некласифицирани
- 6 236
Дейност 326 «Професионални гимназии и паралелки»
§0101 Заплати на персонала
+ 25 793
§0551 Осигурителни вноски
+ 4 591
§0552 УПФ
+ 1 109
§0560Здравни вноски
+ 1 238
§0580 ДЗПО
+ 723
§1015 Материали
- 6 000
§1016 Вода, горива, енергия
- 10 000
§1020 Външни услуги
- 17 454
Дейност 338 «Ресурсно подпомагане»
§0101 Заплати на персонала
+ 24 044
§0551 Осигурителни вноски
+ 4 280
§0552 УПФ
+ 1 034
§0560 Здравни вноски
+ 1054
§0580 ДЗПО
+ 773
§1020 Външни услуги
- 31 185

+ 14 036 лева
- 14 036 лева
0

Дейност 311 «Детски градини» държавна отговорност
ДГ №102 «Кременица»
§0101 Заплати на персонала
+ 22 000
§0551 Осигурителни вноски
+ 2 944
§0560Здравни вноски
+ 1 056
§1098 Други некласифицирани
- 26 000
Дейност 311 «Детски градини» държавна отговорност
ДГ №132 «Светлина»
§0101 Заплати на персонала
+ 3 609
§0551 Осигурителни вноски
+ 514
§0552 УПФ
+ 106
§0560Здравни вноски
+ 173
§1016 Вода, горива, енергия
- 4 212
§1020 Външни услуги
- 190
Х. Функция»7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
местна дейност
Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» район «Искър»
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения» + 1 320 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
+ 161 лева
§0560 «Здравни вноски»
+ 62 лева
Всичко за дейността:
+1 543 лева
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 998 “Резерв”
§0098 Резерв за непредвидени разходи
- 1 543 лева
Всичко за дейността:
- 1 543 лева
ХІ.Функция»7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» местна
дейност
Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» район «Красно село»
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения» + 1 442 лева
§1020 «Външни услуги»
- 1 442 лева
Всичко за дейността:
0
ХІІ. Приходна част: държавен приход
§7600 Временни безлихвени заеми

+ 2 162 лв

Разходна част:
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища» 149 СУ
§1015 Материали
+ 2 162 лв
Всичко за дейността:
+ 2 162 лв

ХІІІ. Функция 2 «Отбрана и сигурност»
Дейност 282 «ОМППЗМ» държавна дейност
§0101 «Заплати на персонала»
+ 1 674 лв
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 601 «Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС
И ТР»
§0101 Заплати на персонала
+ 1 060 лв
Дейност 619 «Други дейности по жил.строителство, благоустройство и
рег. развитие»
§0101 Заплати на персонала
+ 356 лв
Дейност 714 «Спортна база за спорт за всички»
§0101 Заплати на персонала
+
28 лв
Дейност 898 Други дейности по икономиката
§0101 Заплати на персонала
+ 642 лв
Увеличението на бюджета на район «Триадица» е за сметка намаление
на Собствения бюджет на Столична община, както следва:
Дейност 998 “Резерв” държавна дейност
§0098 Резерв за непредвидени разходи
Всичко за дейността:

- 1 674
- 1 674

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 998 “Резерв” местна дейност
§0098 Резерв за непредвидени разходи - 2 086
Всичко за дейността:
- 2 086
ХІV.Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 701 «Почивно дело»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 1 632
§1020 «Външни услуги»
- 1 632
ХV. Намаление:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§5206 «Изграждане на инфраструктурни обекти»
- 17 011
Увеличение:

Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§0101 Заплати на персонал по трудови правоотн.
+ 15 836
§0551 Осигурителни вноски за ДОО
+ 698
§0560 Здравни вноски
+ 295
§0580 ДЗПО
+ 182
ХVІ.Приход:
§6202 Предоставен трансфер

- 431 708

Разход:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 622 «Озеленяване»
§5100 «Основен ремонт на ДМА»
Обект «Западен парк – ремонт и възстановяване»

- 431 708

ХVІІ Функция 5 «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»
Дейност 541 «Домове за възрастни хора с увреждания» ДВД Княжево
§0101 «Заплати на персонала»
- 81 924
§0550 «Осигурителни вноски за ДОО»
- 13 611
§1020 «Външни услуги»
+ 95 535
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 31.01.2019 г., Протокол № 69, точка 7 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-673/24.01.2019 г. и е подпечатано с официалния
печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

