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ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ОТНОСНО: Предложение за корекция в бюджета на СО - пренасочване на средствата
за провеждане на Новогодишен концерт „Сцена под звездите“, за изграждане на
светлинна Коледна украса на знакови места в столицата.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С решение Решение № 140 по Протокол № 30 от 18.03.2021 г. Столичния
общински съвет прие Календара на културните събития за 2021 г. на Столична община
– Дирекция „Култура“.
В Раздел „Събития на Столична община“ с цитираното Решение са утвърдени
150 000 лева за Новогодишен концерт „Сцена под звездите“, които традиционно се
провежда на 31 декември на площад „Княз Александър I Батенберг“.
Предвид тежката епидемична ситуация в София и страната, планираният
концерт няма да се състои.
Въпреки че празненствата тази година минават по знака на пандемията от
коронавирус, всички ние чувстваме радостта от Коледа и се подготвяме за празничните
дни. В тази връзка предлагам част от средствата, предвидени за концерта (140 000 лв.),
да се изразходват за коледна украса, като за целта се поставят Коледни светлинни
инсталации на знакови места в столицата.
В тази връзка е необходимо с ново решение на Столичен общински съвет да
бъде направена корекция в бюджета: намаление на Функция 7 „Култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело“, Дейност 759 „Други дейности по културата“ §
1020 разходи за външни услуги (– 140 000 лв.) към увеличение на Функция 6
„Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
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околната среда“, Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ § 1020 разходи за
външни услуги (+ 140 000 лв.).
Предлагам проект на решение на Столичен общински съвет.
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Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
За приемане на Решение за корекция по бюджета: намаление на Функция 7
„Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, Дейност 759 „Други дейности
по културата“ § 1020 разходи за външни услуги (– 140 000 лв.) към Функция 6 „Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“,
Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ § 1020 разходи за външни услуги
увеличение (+ 140 000 лв.)
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
РЕШИ:

С Ъ В Е Т

I.
Приема Решение за корекция по бюджета: намаление на Функция 7 „Култура,
спорт, почивни дейности и религиозно дело“, Дейност 759 „Други дейности по
културата“ § 1020 разходи за външни услуги (– 140 000 лв.) към увеличение на Функция
6 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“, Дейност 604 „Осветление на улици и площади“ § 1020 разходи за
външни услуги увеличение (+ 140 000 лв.).
Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински съвет,
проведено на __________ 2021 г., Протокол № ______, точка ___от дневния ред, по
доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на Столичния общински съвет.
Председател на Столичния
общински съвет:
Георги Георгиев
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