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

№ 5 1 6

на Столичния общински съвет
от 25.07.2019 година
За промяна на бюджета на Столична община за ІІ-ро тримесечие на
2019 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
+ 6 568 лева
§3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА”
+ 357 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
+ 6 211 лева
Увеличение на приходната част: + 6 568 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
в т.ч.§1015 «Материали»
§1020 «Външни услуги»
§1030 «Текущ ремонт»
§1098 «Др.некласиф. в др.параграфи и подпараграфи»
Увеличение на разходната част:
Увеличава местните приходи:
Имуществени данъци и неданъчни приходи

+ 6 568 лева
+ 1 457 лева
+ 579 лева
+ 1 140 лева
+ 3 392 лева
+ 6 568 лева

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

+ 6 775 лева
+ 1 087 лева
+ 5 688 лева
+ 6 775 лева

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

+ 3 667 лева
+ 800 лева
+ 4 467 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
§1020”Външни услуги”
Увеличение на разходната част:

+ 631 лева
+ 631 лева

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 745 “Обредни домове” ОП “Гробищни паркове”
§1015 “Материали”
+ 391 лева
Увеличение на разходната част:
+ 391 лева
Функция 5“Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 540” Домове за стари хора” дофинансиране
§1030 “Текущ ремонт”
+ 1 158 лева
Увеличение на разходната част:
+ 1 158 лева
Функция 8“Икономически дейности и услуги”
Дейност 878” Приюти за безстопанствени животни”
ОП “Екоравновесие”
§1020 “Външни услуги”
Увеличение на разходната част:

+ 128 лева
+ 128лева

II. Постъпления по §24-00 «Приходи и доходи от собственост»
Подпараграф §24-04 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Държавни дейности
ІІ.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:

+ 432 748 лева
+ 432 748 лева
+ 432 748 лева

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

+430 393 лева
+150 802 лева
+ 150 049 лева
+ 4 305 лева
+ 125 237 лева
+ 430 393 лева

Дейност 312 “Санаториални детски градини”
§1015 “Материали”
Увеличение на разходната част:

+
+

2 255 лева
2 255 лева

Дейност 326 “Професионални паралелки” район “Овча купел”
§1020 “Външни услуги”
+ 100 лева
Увеличение на разходната част:
+ 100 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:

+ 16 417 лева
+ 16 417 лева
+ 16 417 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§5301 Придобиване на програмни продукти
+ 2 325 лева
§5201”Придобиване на компютри”
+ 14 092 лева
Увеличение на разходната част:
+16 417 лева
ІІ.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”
+ 943 652 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 943 652 лева
Увеличение на приходната част: + 943 652 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:

+ 232 497 лева
+ 241 159 лева
+ 21 680 лева
+ 448 316 лева
+ 943 652 лева

ІІ. 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:

+ 260 183 лева
+ 260 183 лева
+ 260 183 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
+ 95 069 лева
§0101 «Заплати на персонала»
+ 47 615 лева
§1016»Вода, горива, енергия
+ 38 398 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
+ 6 771лева
§0560 «Здравни вноски»
+ 2 285 лева
Увеличение на разходната част:
+ 95 069 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
Дофинансиране СГХГ
§1020 Външни услуги
+ 6 420 лева
§1016 Вода, горива, енергия
+ 10 000 лева
§0202 за персонал по извънтрудови пр.
+ 7 000 лева
§1051 Командировки в страната
+ 1 000 лева
§1015 Материали
+ 24 808 лева
Увеличение на разходната част:
+ 49 228 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»
+ 11 515 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
+ 1 928 лева
§0202 за нещатен персонал по трудови пр.
+ 2 468 лева
§0560 «Здравни вноски»
+ 675 лева
§1020«Външни услуги»
+ 9 063 лева
Увеличение на разходната част:
+ 25 649 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§0101«Заплати на персонала по трудови правоотношения» + 5 143 лева
§0551»ДОО»
+ 600 лева
§0560 «Здравни вноски»
+ 250 лева
§0580»ДЗПО»
+ 145 лева
§0201«Възнаграждения за нещатен персонал»
+
65 лева
§1016»Вода, горива, енергия»
+ 2 681 лева
Увеличение на разходната част:
+ 8 884 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ Дом на
културата «Искър»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 10 162 лева
Увеличение на разходната част:
+ 10 162 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата «ОКИ Дом на
културата «Средец»
§1051»Командировки в страната»
+ 1 025 лева
§0202 «За нещатен персонал по трудови правоотношения» + 2 500 лева
§1030 «Текущ ремонт»
+ 1 340 лева
§1020 Външни услуги
+ 5 390 лева
§5203 Придобиване на друго оборудване
+ 1 560 лева
Увеличение на разходната част:
+ 11 815 лева
Дейност 735 «Театри» Малък градски театър «Зад канала»
§0101 Заплати на персонала
+ 49 468 лева
§0580 ДЗПО
+ 4 314 лева
Увеличение на разходната част:
+ 53 782 лева

Дейност 735 «Театри» Театър «Възраждане»
§1020 Външни услуги
Увеличение на разходната част:

+ 5 594 лева
+ 5 594 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”
§2405 «Приходи от наеми на имущество»
Увеличение на приходната част:

+ 31 120 лева
+ 31 120 лева
+ 31 120 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Местни дейности
Дейност 740 РИМ София
+ 2 304 лева
§1016 «Вода, горива, енергия»
+ 2 304 лева
Увеличение на разходната част:
+ 2 304 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1016»Вода, горива, енергия»
+ 2 060 лева
Увеличение на разходната част:
+ 2 060 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ
§0101 «Заплати на персонала»
§0201»За нещатен персонал по трудови пр.»
§0209 Други възнаграждения
§0551 Осигурителни вноски за ДОО
§0560 Здравни вноски
§0580 ДЗПО
§1030 Текущ ремонт
Увеличение на разходната част:

«Искър»
+ 5 270 лева
+ 1 795 лева
+ 5 200 лева
+ 2 520 лева
+ 720 лева
+ 800 лева
+ 3 576 лева
+ 19 881 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата»
Дофинансиране СГХГ
§1015«Материали»
+ 6 875 лева
Увеличение на разходната част:
+ 6 875 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:

+ 76 950 лева
+ 76 950 лева
+ 76 950 лева

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:

+ 76 950 лева
+ 75 856 лева
183 лева
+ 1 277 лева
+ 76 950 лева

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

+ 46 717 лева
+ 46 717 лева
+ 46 717 лева

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

+ 33 245 лева
+ 12 758 лева
+ 20 487 лева
+ 33 245 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
§1020“Външни услуги”
§1098 “Други некласифицирани”
§1015 “Материали”
Увеличение на разхода:

+ 568 лева
+ 3 000 лева
+ 574 лева
+ 4 142 лева

Функция 4 “Здравеопазване”
Дейност 431 “Детски ясли”
§1015 “Материали”
Увеличение на разхода:

+ 160 лева
+ 160 лева

Функция 2 “Отбрана и сигурност” район “Триадица”
§1015 “Материали”
+ 3 440 лева
Увеличение на разхода:
+ 3 440 лева
Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 714 “Спортни база за спорт за всички”
§1098 Други некласифицирани
+ 3 000 лева
Увеличение на разхода:
+ 3 000 лева
Дейност 735 “Театри” театър “Възраждане”
§0101 “Заплати на персонала”
Увеличение на разхода:

+ 1 000 лева
+ 1 000 лева

Функция 5 “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”
Дейност 589 “Други служби и дейности по соц. осигуряване,
подпомагане и заетостта”
Дирекция ИХУПП
§1098 Други некласифицирани в др. параграфи
+ 50 лева
Увеличение на разхода:
+ 50 лева
Дейност 524 “Домашен социален патронаж “
ОП “Социален патронаж”
§1020 “Външни услуги”
Увеличение на разхода:

+ 1 680 лева
+ 1 680 лева

V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетни предприятия
- 24 944 лева
§3701 Внесен ДДС
- 7 383 лева
Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата»
дофинансиране СГХГ
§1015 «Материали »
- 1 683лева
Намаление на разхода:
- 1 683лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1016 «Вода, горива, енергия»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги»

- 2 921 лева
- 2 921 лева

- 4 916 лева

Намаление на разхода:

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1030 «Текущ ремонт»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата«Надежда»
§1016 «Вода, горива, енергия»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1016 «Текущ ремонт»
Намаление на разхода:

- 4 916 лева

- 1 279лева
- 1 279лева

- 3 190лева
- 3 190лева

- 1 570 лева
- 1 570лева

Дейност 735 «Театри» Малък градски театър «Зад канала»
§0101 «Заплати на персонала»
- 6 676 лева
Намаление на разхода:
- 6 676лева
Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:

- 5 594 лева
- 5 594 лева

Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1015»Материали»
§1098 «Други некласифицирани»
Намаление на разхода:

- 4 298лева
- 200 лева
- 4 498 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§3702 “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на
бюджетни предприятия”
- 6 441 лева
§3701 “Внесен ДДС”
- 9 678 лева
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
- 11 238 лева
§1098 «Други некласифицирани»
- 1 970 лева
§1020 «Външни услуги»
- 2 173 лева
Намаление на разхода:
- 15 381лева

Дейност751 «Библиотеки»
§1020«Външни услуги»
- 738 лева
Намаление на разхода:
- 738 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”
- 628 лева
Всичко за дейността:
- 628 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
+ 628 лева
Всичко за дейността
+ 628 лева
Намаление:
Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 746 “Зоопаркове”
§1016 Вода, горива, енергия”
- 1 503 лева
Всичко за дейността:
- 1 503 лева
Увеличение:
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-91 Други разходи за лихви
+ 1 503 лева
Всичко за дейността :
+ 1 503 лева
Намаление:
Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”
Дейност 627 “Управление на дейностите по отпадъци” ОП “СПТО”
§1098 “Други некласифицирани”
- 16 лева
Всичко за дейността:
- 16 лева
Увеличение

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-91 Други разходи за лихви
+ 16 лева
Всичко за дейността:
+ 16 лева
Намаление:
Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда”
Дейност 623 “Чистота и междублокови пространства” Столичен
инспекторат
§1020 “Външни услуги”
- 151 лева
Всичко за дейността:
- 151 лева
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-91 Други разходи за лихви
+ 151 лева
Всичко за дейността:
+ 151 лева
Намаление:
Функция 8 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 875 “Органи и дейности по приватизацията” СОАПИ
§1020 “Външни услуги”
- 24 лева
Всичко за дейността:
- 24 лева
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-91 Други разходи за лихви
Всичко за дейността:
Намаление:
Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122“Общинска администрация”
§1020 “Външни услуги”
Всичко за дейността:

+ 24 лева
+ 24 лева

- 473 308 лева
- 473 308 лева

Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 9910 “Разходи за лихви”
§29-91 Други разходи за лихви
+ 472 893 лева
§2910 Платени лихви по финансов лизинг
+ 415 лева
Всичко за дейността:
+ 473 308 лева

VІІ. Намаление:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»
§ 1020 «Разходи за външни услуги»
- 91 974 лева
Всичко намаление:
- 91 974 лева
Увеличение:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда»
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/
§1020 «Разходи за външни услуги»
+ 91 974 лева
Всичко увеличение:
+ 91 974 лева
в т.ч. за почистване фирма Консорциум «Титан изток І» 15 323 лв.,
консорциум ЕФ СИ СИ България 20 950 лв. и консорциум АЕС груп 55
701лв. за ІІ-ро тримесечие на 2019г.
VІІІ. Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322 и 338 - държавна
отговорност
§0101 Заплати на персонала по труд.пр
§0500 Осигурителни плащания
ВСИЧКО
§1000 Издръжка

Годишно
+412 668
+86 674
+499 342
-499 342

І-во
+22 358
+5 140
+27 498
-27 498

ІІ-ро
+354 800
+73 325
+428 125
-428 125

ІІІ-то
+13 151
+3 069
+16 220
-16 220

ІV-то
+22 359
+5 140
+27 499
-27 499

ІХ. Намалява се:
функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда”
дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие ”
§5202 „Придобиване на сгради”
обект: „Изграждане на жилищна сграда с подземни гаражи,
кв.243, м.“Зона Б-5-3“, ул. „Странджа“ № 21-27, р-н Възраждане”

- 832 100 лв.

Увеличава се бюджета на:
1. Район „Оборище” със 79 000 лв. с ДДС за ремонт на покрив и ВиК
инсталация на ДГ № 191 „Приказка без край” :
функция 3 „Образование”
дейност 311 „Детски градини”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 79 000 лв.

2. Район „Изгрев“ с 124 300 лв. с ДДС за топлинно изолиране на
външни стени и покрив на ДГ №165 „Латинка“ - стара сграда, ул.“Чарлз
Дарвин“ 19:
функция 3 „Образование”
дейност 311 „Детски градини”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 124 300 лв.

3. Район „Красна поляна“ с 20 000 лв. с ДДС за ремонт на покрива на
ДГ №126 „Тинтява“-основна сграда, ул. „Спас Вацов” 1:
функция 3 „Образование”
дейност 311 „Детски градини”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 20 000 лв.

4. Район „Искър“ със 140 000 лв. с ДДС за топлинно изолиране на
външни стени и хидроизолация на покрив на ДГ № 108 „Детско царство“филиал, жк.“Дружба“1:
функция 3 „Образование”
дейност 311 „Детски градини”
§ 5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 140 000 лв.

5. Район „Младост“ със 190 100 лв. с ДДС за ремонт на покрив над топла
връзка на ДГ № 189 „Сто усмивки“, жк. „Младост” 1 /24 300 лв./ и за
подмяна на отоплителна инсталация на 82 ОУ „Васил Априлов”,
кв.„Горубляне“ /165 800 лв./:
функция 3 „Образование”
дейност 311 „Детски градини”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 24 300 лв.

функция 3 „Образование”
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии ”
- дофинансиране
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 165 800 лв.

6. Район „Кремиковци“ със 128 900 лв. с ДДС за ремонт на покрив на
ДГ № 147 „Славейче“, с.Горни Богров /59 600 лв./ и на ДГ № 94 „Детски
свят“, гр.Бухово /69 300 лв./:
функция 3 „Образование”

дейност 311 „Детски градини”
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 128 900 лв.

7. Район „Връбница“ със 149 800 лв. с ДДС за ремонт на ограда на 175
ОУ „Васил Левски”, с. Мрамор:
функция 3 „Образование”
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии ”
- дофинансиране
§5100 „Основен ремонт на ДМА”

+ 149 800 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 25.07.2019 г., Протокол № 80, точка 2 от дневния ред,
по доклад № СОА19-ВК66-5735/15.07.2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Столичния общински съвет.

Председател на Столичния
общински съвет:

(п)
Елен Герджиков

