СТОЛИЧНА ОБЩИНА
5.2.2021 г.

X

СОА21-ВК66-1213/05.02.2...

ИЗХ. РЕГ. №
Signed by: Maria Dineva Dimitrova

До
Столичен общински съвет
Д О К Л А Д
от Дончо Барбалов – Заместинк - кмет на Столична община
Направление «Финанси и здравеопазване»
ОТНОСНО: Промяна на бюджета на Столична община за IV –то тримесечие на 2020 г.
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С приемането на бюджета на Столична община за съответната година не всички собствени
приходи могат да бъдат предвидени и отразени в приходната част. Постъпващите през годината приходи
от застрахователни обезщетения, образователни услуги и др. завишават приходната част на бюджета и
общия му размер, поради което следва корекцията да бъде одобрена от Столичен общински съвет.
Средствата, постъпващи по този ред са целеви и в изпълнение на нормативни актове се ползват от
съответните разпоредители с бюджет, на които се завишава разходната част на бюджета.
В изпълнение на указания на Министерство на финансите – Дирекция “Държавно съкровище”,
дадени с ДДС № 20/14.12.2004година /Прилагане на Националните счетоводни стандарти в бюджетните
предприятия/ и Единна бюджетна класификация за 2020 година, на база реално постъпили средства, се
извършва промяна на бюджета.
Предвид гореизложеното и 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, предлагам
Столичен общински съвет да вземе следното решение:
Изменя приходната и разходната част на бюджета на Столична община за 2020г, както следва:
І. Застрахователни обезщетения
В изпълнение на т.7.14. от указания в ДДС №20 получените застрахователни обезщетения се
отчитат като касови приходи по приходни §3611 “Получени застрахователни обезщетения за ДМА” и
§3612 “Получени други застрахователни обезщетения” от Единната бюджетна класификация за 2020
год.
Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията,
постъпилите средства за периода 01.10.- 31.12. 2020г. са в размер на 61 052 лева.
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”
+ 5 046 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
+ 9 545 лева
Увеличение на приходната част: + 14 591 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 13 952 лева
в т.ч.§1015 «Материали»
+ 6 025 лева
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.
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§1020 «Външни услуги»

§1098 «Др.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»
Увеличение на разходната част:

+ 5 599 лева

+ 2 328 лева
+13 952 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Сердика“
§1015 „Материали“
+ 70 лева
Увеличение на разходната част:
+ 70 лева
Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“
§1015“Материали“
+ 569 лева
Увеличение на разходната част:
+ 569 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:
Увеличава разходите за местни дейности:
Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 «Общинска администрация«
Райони «Възраждане» и «Лозенец»
§1020 «Външни услуги»
§1098 «Други некласифицирани»
Увеличение на разходната част:

+ 46 461 лева
+ 24 673 лева
+ 21 788 лева
+ 46 461 лева

+2 165 лева
+ 96 лева
+2 261 лева

Функция 3 “Образование“
Дейност 311 “Детски градини”
§1015 „Материали“
§1020„Външни услуги“
§1098 „Други некласифицирани“
Увеличение на разходната част:

+ 8 596 лева
+ 633 лева
+ 11 103лева
+20 332лева

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
Дейност 745 “Обредни дейности“ ОП „Гробищни паркове“
§1015 „Материали“
Увеличение на разходната част:

+ 737 лева
+ 737 лева

Функция 4 „Здравеопазване“
Дейност 431 “Детски ясли“ КДХ „Витоша“
§1020 „Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+1 431 лева
+1 431лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ Столичен инспекторат
§1030 „Текущ ремонт“
+21 700 лева
Увеличение на разходната част:
+21 700 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
На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за
осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община,
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.
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приети с Решение № 136 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от
предоставените услуги могат да се разходват само за целите на съответното учебно заведение. Това
налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична община, както и в разходната
част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
+ 156 489 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 156 489 лева
Увеличение на приходната част:
+ 156 489 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 131 184 лева
§1015 “Материали”
+ 58 878 лева
§1020 ”Външни услуги”
- 3 311 лева
§1030 „Текущ ремонт“
+ 1 680 лева
§5201“Придобиване на ДМА“
+ 1 056 лева
§1098 «Други некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»
+ 72 881 лева
Увеличение на разходната част:
+131 184 лева
Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“
§1015“Материали“
+
522 лева
Увеличение на разходната част:
+
522 лева
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“
§1020 „Външни услуги“
+ 21 955 лева
§1015 „Материали“
+ 2 828 лева
Увеличение на разходната част:
+ 24 783 лева
ІІ.2. На основание Правила за разпределение на средствата от собствени приходи, приети
с Решение №805/21.12.2017г. на Столичен общински съвет, приходите от стопанска
дейност на Регионален културен институт Столична библиотека остават по бюджета на
библиотеката и се използват за издръжка и възнаграждения. За четвърто тримесечие на
годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 16 452лв.,
с които се завишава приходната и разходната част на бюджета, както следва:
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:
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§5203“Придобиване на друго оборудване“
§5301“Придобиване на програмни продукти“
§5205“Придобиване на стопански инвентар“
Увеличение на разходната част:

+ 16 452 лева
+ 16 452 лева
+ 16 452 лева

+ 6 316 лева
+ 2 066 лева
+ 8 070 лева
+ 16 452 лева

ІІ. 3 . Допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията
на Столична община
Местни дейности
На основание чл. 293 от Закона за предучилищното и училищното образование и Правила за
осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.
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Столична община, приети с Решение № 135 от Протокол №30/06.04.2017г. на Столичен общински съвет,
приходите от предоставени образователни услуги могат да се разходват само за целите на съответното
детско заведение. Това налага да се извърши промяна в приходната част по бюджета на Столична
община, както и в разходната част на съответния разпоредител с бюджетни кредити.
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:
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Местни дейности
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»
§1030 «Текущ ремонт»
§1020 “Разходи за външни услуги”
§1015“Материали”
Увеличение на разходната част:

+ 127 650 лева
+ 127 650 лева
+ 127 650 лева

+ 55 231 лева
+ 5 009 лева
+ 12 419 лева
+ 54 991 лева
+ 127 650 лева

ІІ. 4. Делегирани бюджети във функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Съгласно Решения №№288,289,290/08.06.2017г. и Решение №516/23.07.2015г. на Столичен
общински съвет се изменят Правилниците за устройството, организацията и дейността на Общинските
културни институти Домове на културата и на Столична градска художествена галерия. Същите могат да
задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава бюджета
им. За четвърто тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за култура са в
размер на 21 355 лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 5 865лв.; ОКИ Дом на културата
“Надежда” 2 118 лв., ОКИ Дом на културата“ Искър” 3 127лв. и ОКИ “Средец”10 245 лв.
В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 32 444 лв.
Съгласно Решения №№ 516/2015г. и 363/09.06.2016г. на Столичен общински съвет се дава
съгласие РИМ София да извършва допълнителни дейности, включително и стопански, когато те са
свързани с основните му дейности, като получените допълнителни средства остават в културния
институт. В Регионален исторически музей - София са постъпили приходи от продажба на услуги и стоки
в размер на 14 884лв. Това налага да се завиши приходната част на бюджета на Столична община, както и
разходната част на културния институт.
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:

+ 68 683 лева
+ 68 683 лева
+ 68 683 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§0101 «Заплати на персонала»
§1016 »Вода, горива, енергия»
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
§0560 «Здравни вноски»
Увеличение на разходната част:

+ 14 884 лева
+ 7 875 лева
+ 5 511 лева
+ 1 120 лева
+ 378 лева
+14 884 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.
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Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§1015»Материали»
+ 9 498 лева
§1030 «Текущ ремонт»
+ 14 896 лева
§5201»Придобиване на компютри»
+ 8 050 лева
Увеличение на разходната част:
+ 32 444 лева
Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§0101“Заплати на персонала“
§0551 „ДОО“
§0560 „Здравни вноски“
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 3 182 лева
+ 459 лева
+ 152 лева
+ 2 072 лева
+ 5 865 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0101»Заплати на персонала»
§1015 «Материали»
§0580“ДЗПО “
Увеличение на разходната част:

+ 2 000 лева
+ 156 лева
+ 971 лева
+ 3 127 лева

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

+ 2 118 лева
+ 2 118 лева

Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 10 245 лева
+ 10 245 лева

ІІІ. § 24-00 “Приходи и доходи от собственост”
Подпараграф §24-05 “Приходи от наеми на имущество”
В ОКИ Дом на културата “Надежда” са реализирани приходи от наем в размер на 598 лв.,
в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 7 412 лв. РИМ „София“ е реализирал
приход от отдаване под наем в размер на 1 220 лв., СХГХ в размер на 2 280лв. и Столичен
куклен театър в размер на 1 800лв
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
+ 13 310 лева
§2405 «Приходи от наеми на имущество»
+ 13 310 лева
Увеличение на приходната част:
+ 13 310 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
Увеличение на разходната част:
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»
§1030»Текущ ремонт
Увеличение на разходната част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София

+ 598 лева
+ 598 лева
+ 7 412 лева
+ 7 412 лева

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.
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§1016 »Вода, горива, енергия»
Увеличение на разходната част:
Дейност 739 «Музей, галерии» СГХГ дофинансиране
§1030 «Текущ ремонт»
Увеличение на разходната част:
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020 «Външни услуги»
Увеличение на разходната част:

+ 1 220 лева
+ 1 220 лева
+ 2 280 лева
+ 2 280 лева
+ 1800 лева
+ 1 800 лева

ІV. Други неданъчни приходи
Съгласно писма от райони, през четвърто тримесечие на 2020г . в някои поделения на
Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника,
предаване на вторични суровини и други/
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на прихода:

+ 5 375 лева
+ 5 375 лева
+ 5 375 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 “Образование”
Дейност 322 “Неспециализирани училища”
§1015 “Материали”
§1030 “Текущ ремонт ”
§1020“Външни услуги“
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи”
Увеличение на разхода:

+ 5 375 лева
+ 2 891 лева
+ 129 лева
+ 140 лева
+ 2 215 лева
+ 5 375 лева

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

- 461лева
- 461 лева
- 461 лева

Намаление на разхода:

+ 102 лева
- 165 лева
- 73 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
Райони: „Слатина“ „Панчарево“, „Витоша“ „Красно село“
§1020“Външни услуги”
§1015“Материали“
§1098 „Други некласифицирани“
Намаление на разхода:

+ 647 лева
+ 2 509 лева
- 5 740 лева
- 2 584 лева

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 735 “Театри” театър „Възраждане“
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разхода:

+ 300 лева
+ 300 лева

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

Функция 8 “Икономически дейности и услуги”
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.
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Дейност 898 “Други дейности по икономиката“
Общински гаранционен фонд
§1098“Други некласифицирани в други параграфи“
Увеличение на разхода:

+ 1 896 лева
+ 1 896 лева

V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж.предприятия - 20 792 лева
§37-01 Внесен ДДС
- 8 809 лева
Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ
§1030 «Текущ ремонт»
- 6 845 лева
Намаление на разхода:
- 6 845 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1016 «Вода, горива, енергия «
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги»
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»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» театър «София»
§1051»Командировки в страната»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020 «Разходи за външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»
§1098 «Други некласифицирани в други параграфи»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги»
§1098»Други некласифицирани»
§1015»Материали»
Намаление на разхода:

- 483 лева
- 161 лева
- 644 лева
- 1 124 лева
- 1 124 лева
- 484 лева
- 484 лева
- 1 000 лева
- 1 000 лева
- 1 475 лева
- 1 475 лева
- 6 234 лева
- 6 234 лева
- 1 028 лева
- 1 028 лева
- 5 041 лева
- 5 041 лева
- 2 450 лева
- 2 450 лева
- 509 лева
- 2 070 лева
- 697 лева
- 3 276 лева

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
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Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп.дейност на бюдж. предприятия“ - 2 293 лева
§37-01 “Внесен ДДС”
- 3 387лева
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
§1020»Външни услуги»
§1098»Други некласифицирани»
Намаление на разхода:

-3 896 лева
- 170 лева
- 1 614 лева
- 5 680 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. Във връзка с писма от: ОП „Зоологическа градина“, ОП „Гробищни паркове“, район „Подуяне“,
район „Панчарево“ и район „Възраждане“, по указание на Министерство на финансите за отразяване на
лихвите, дадени с писмо ФО №1/26.01.2015г. за съставяне и изпълнение на бюджета на общините, се
налага корекция по бюджетите им, както следва:
Намаление
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“
§1020 „Външни услуги“
- 40 лева
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-10 „ Платени лихви по финансов лизинг“
+ 40 лева
Всичко за дейността:
+ 40 лева
Дейност 739 „Зоопаркове“
§1016“Вода, горива, енергия“
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
Всичко за дейността:

- 34 лева
+ 34 лева
+ 34 лева

Район „Панчарево“
Функция 3 „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища“
§1020 „Външни услуги“

- 181 лева

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 „Разходи за лихви“
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“
Всичко за дейността:

+ 130 лева
+ 51 лева
+ 181 лева

Район „Възраждане“
Функция 3 „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища“
§1020“Външни услуги“
Функция 9 „Разходи неквалифицирани в други функции
Дейност 910 „Разходи за лихви“
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“

1 лев

+

1 лев

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
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9
Район „Подуяне“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ държавна дейност
§1016Вода, горива, енергия
Дейност 322 „Неспециализирани училища“
§1016 Вода, горива, енергия
Функция 9 „Разходи неквалифицирани в други функции
Дейност 910 „Разходи за лихви“ – държавна дейност
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“

- 52 лева
- 2 лева
+ 54 лева

Дейност 619“Други дейности по БКС и опазване на околната среда“ – местна дейност
§1016 Вода, горива, енергия
- 658 лева
Функция 9 „Разходи неквалифицирани в други функции
Дейност 910 „Разходи за лихви“ – местна дейност
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“

+ 658 лева

VІІ. Във връзка със създадена организация за почистване на гробищни паркове «Централни гробища» и
«Малашевци», се налага корекция по бюджета на Столична община за 2020г, както следва:
Намаление:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»
§ 1020 «Разходи за външни услуги»
- 58 460 лева
Всичко намаление:
- 58 460 лева
Увеличение:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/
§1020 «Разходи за външни услуги»
Всичко увеличение:

+ 58 460 лева
+ 58 460 лева

VIII. Поради изискване на Министерство на Финансите, във връзка с чл.71 от Закона за управление на
отпадъците, следва превеждането на отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците
да се извършва от приходната част на бюджета, поради което се налага прехвърляне на преведената сума
за IV- то тримесечие от дейност 627 «Управление на дейностите по отпадъците», в прихода.
Приходна част:
§9339 Друго финансиране
- 969 926 лева
Разходна част:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§1020 Външни услуги

- 969 926 лева

IХ . Във връзка с писмо от кмета на район «Искър» г-н Ивайло Цеков, относно недостиг на средства по
§0101 «Заплати на персонала» в дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» се налага корекция по
бюджета на района, тъй като средствата за работна заплата се утвърждават от Столичен общински съвет.
Функция»7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности» местна дейност
Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички»
§0101 «Заплати на персонал по трудови правоотношения»
+ 1 219 лева
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
+ 226 лева
§0560 «Здравни вноски»
+
90 лева
Всичко за дейността:
+ 1 535 лева
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 998 “Резерв”
§1098 Резерв за непредвидени разходи
Всичко за дейността:

- 1 535 лева
- 1 535 лева

Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с ел.
подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

10
X. Във връзка с писмо от кмета на район «Триадица», относно недостиг на средства по §0101 «Заплати
на персонала» в следните дейности: 601«Управление, контрол и регулиране на дейностите по ЖС и ТР»,
619 «Други дейности по ЖС, благоустройство и регионално развитие» и 898 «Други дейности по
икономиката», се налага корекция по бюджета на района, тъй като средствата за работна заплата се
утвърждават от Столичен общински съвет.
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»
+
984 лева
Дейност 619 «Други дейности по жил.строителство, благоустроиство и рег. развитие»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 1 516 лева
Дейност 898 «Други дейности по икономиката»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 3 553 лева
Увеличението на бюджета на район «Триадица» е за сметка намаление на Собствения бюджет на
Столична община, както следва:
Дейност 998 “Резерв” местна дейност
§0098 Резерв за непредвидени разходи
- 6 053 лева
Всичко за дейността:
- 6 053 лева
XI. Във връзка с писмо от район «Връбница», относно заемообразно финансиране от бюджета, за
изпълнение и отчитане на дейности по европейски проекти в 61 ОУ и 140 СОУ на района, се налага
следната корекция по бюджета:
Приходи за държавни дейности район «Връбница»
§7600 Временни безлихвени заеми от бюджета
- 3 894 лева
Разходна част:
Функция 3 «Образование» район «Връбница»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1098 Други некласифицирани
Всичко за дейността:

- 3 894 лева
- 3 894 лева

XII. Във връзка с реализирането на проекти:
- „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“съгласно
административен договор №
BG16RFOP001-1.041-0001-С02/27.03.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 и съгласно Решение №461/14.07.2016г. на СОС за осигуряване на
собствения финансов принос по горецитирания обект;
- „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ съгласно административен договор №
BG16RFOP001-1.001-0003-С01/10.05.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП
„Региони в растеж“ 2014-2020 и съгласно Решение №447/20.07.2017г. на СОС за осигуряване на
собствения финансов принос по горецитирания обект в размер на 22% от общата стойност на проекта;
- „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за ВиК на територията на Столична
община“ съгласно административен договор № BG16М1OP002-1.007-0001 за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда„ 2014-2020 и Решение №639/16.09.2016г. на СОС
за осигуряване на собствения финансов принос по горецитирания обект в размер на недопустимите
разходи по проекта“, да се прехвърлят средства както следва:
Приход
§ 62 02 „Предоставени трансфери“
- 3 105 967
Разход
Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта“
§ 55 01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”
- 1 883 643
Обект „Доставка на 13 бр. нископодови съчленени трамвайни мотриси“
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 622 „Озеленяване“
§ 51 00 „ Основен ремонт на ДМА”

- 787 252
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Обект „Западен парк-ремонт и възстановяване“
Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§ 53 09 „ Придобиване на други НДМА”
Обект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за
ВиК на територията на Столична община

- 435 072

С цитираните средства се намалява общия размер на бюджета на Столична община за 2020г., поради
което корекцията следва да бъде одобрена от Столичен общински съвет.
XIII. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Заповед №СОА19-РД09-510/11.04.2019г. на Кмета на
Столична Община, се коригира бюджета на Столична община за 2020г., функция «Образование»,
държавни дейности, като се намаляват средствата за заплати и се прехвърлят в §02«Други
възнаграждения и плащания за персонала», във връзка с реализирана икономия в края на годината от
учебните заведения, вследствие на незаети бройки. Директорите на училища и детски градини на
делегиран бюджет имат право сами да определят числеността на персонала и индивидуалните
възнаграждения. Средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.
Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322, 324, 326, 332, 337 и 338 – държавна отговорност
Годишно
§ 0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
§ 0200 Други възнаграждения и плащания за персонала

-85 705
+85 705

ВСИЧКО
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ПРОЕКТ !
РЕШЕНИЕ №
на Столичен общински съвет
от ...........
2021 година
Относно: Промяна на бюджета на Столична община за ІV-то тримесечие на 2020 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
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:
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.некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»
Увеличение на разходната част:

+ 5 046 лева
+ 9 545 лева
+ 14 591 лева

+ 13 952 лева
+ 6 025 лева
+ 5 599 лева
+ 2 328 лева
+13 952 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Сердика“
§1015 „Материали“
+ 70 лева
Увеличение на разходната част:
+ 70 лева
Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“
§1015“Материали“
+ 569 лева
Увеличение на разходната част:
+ 569 лева
Увеличава местните приходи:
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§3600 – Други неданъчни приходи
+ 46 461 лева
§3611 «Получени застрахователни обезщетения за ДМА»
+ 24 673 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
+ 21 788 лева
Увеличение на приходната част:
+ 46 461 лева
Увеличава разходите за местни дейности:
Функция 1 «Общи държавни служби»
Дейност 122 «Общинска администрация«
Райони «Възраждане» и «Лозенец»
§1020 «Външни услуги»
+2 165 лева
§1098 «Други некласифицирани»
+ 96 лева
Увеличение на разходната част:
+2 261 лева

Функция 3 “Образование“
Дейност 311 “Детски градини”
§1015 „Материали“
§1020„Външни услуги“
§1098 „Други некласифицирани“
Увеличение на разходната част:

+ 8 596 лева
+ 633 лева
+ 11 103лева
+20 332лева

Функция 7 „Почивно дело, култура и религиозни дейности“
Дейност 745 “Обредни дейности“ ОП „Гробищни паркове“
§1015 „Материали“
Увеличение на разходната част:

+ 737 лева
+ 737 лева

Функция 4 „Здравеопазване“
Дейност 431 “Детски ясли“ КДХ „Витоша“
§1020 „Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+1 431 лева
+1 431лева

Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 627 „Управление на дейностите по отпадъците“ Столичен инспекторат
§1030 „Текущ ремонт“
+21 700 лева
Увеличение на разходната част:
+21 700 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”
+ 156 489 лева
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 156 489 лева
Увеличение на приходната част:
+ 156 489 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 131 184 лева
§1015 “Материали”
+ 58 878 лева
§1020 ”Външни услуги”
- 3 311 лева
§1030 „Текущ ремонт“
+ 1 680 лева
§5201“Придобиване на ДМА“
+ 1 056 лева
§1098 «Други некласифицирани в др.параграфи и подпараграфи»
+ 72 881 лева
Увеличение на разходната част:
+131 184 лева
Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“
§1015“Материали“
+
522 лева
Увеличение на разходната част:
+
522 лева
Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“
§1020 „Външни услуги“
+ 21 955 лева
§1015 „Материали“
+ 2 828 лева
Увеличение на разходната част:
+ 24 783 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:

+ 16 452 лева
+ 16 452 лева
+ 16 452 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§5203“Придобиване на друго оборудване“
§5301“Придобиване на програмни продукти“
§5205“Придобиване на стопански инвентар“
Увеличение на разходната част:

+
+
+
+

6 316 лева
2 066 лева
8 070 лева
16 452 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”
+ 127 650 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 127 650 лева
Увеличение на приходната част:
+ 127 650 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Местни дейности
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»
§1030 «Текущ ремонт»
§1020 “Разходи за външни услуги”
§1015“Материали”
Увеличение на разходната част:

+ 55 231 лева
+ 5 009 лева
+ 12 419 лева
+ 54 991 лева
+ 127 650 лева

ІІ. 4. Делегирани бюджети във функция “Почивно дело,култура и религиозни дейности”
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
+ 68 683 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 68 683 лева
Увеличение на приходната част: + 68 683 лева
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§0101 «Заплати на персонала»
§1016 »Вода, горива, енергия»
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
§0560 «Здравни вноски»
Увеличение на разходната част:

+ 14 884 лева
+ 7 875 лева
+ 5 511 лева
+ 1 120 лева
+ 378 лева
+14 884 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§1015»Материали»
+ 9 498 лева
§1030 «Текущ ремонт»
+ 14 896 лева
§5201»Придобиване на компютри»
+ 8 050 лева
Увеличение на разходната част:
+ 32 444 лева
Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§0101“Заплати на персонала“
§0551 „ДОО“
§0560 „Здравни вноски“

+ 3 182 лева
+ 459 лева
+ 152 лева

§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 2 072 лева
+ 5 865 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0101»Заплати на персонала»
§1015 «Материали»
§0580“ДЗПО “
Увеличение на разходната част:

+ 2 000 лева
+ 156 лева
+ 971 лева
+ 3 127 лева

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

+ 2 118 лева
+ 2 118 лева

Функция 7 :»Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 10 245 лева
+ 10 245 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:

+ 13 310 лева
+ 13 310 лева
+ 13 310 лева

Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
Увеличение на разходната част:
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Искър»
§1030»Текущ ремонт
Увеличение на разходната част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1016 »Вода, горива, енергия»
Увеличение на разходната част:
Дейност 739 «Музей, галерии» СГХГ дофинансиране
§1030 «Текущ ремонт»
Увеличение на разходната част:
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020 «Външни услуги»
Увеличение на разходната част:
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:

+ 598 лева
+ 598 лева
+ 7 412 лева
+ 7 412 лева
+ 1 220 лева
+ 1 220 лева
+ 2 280 лева
+ 2 280 лева
+ 1800 лева
+ 1 800 лева

+ 5 375 лева
+ 5 375 лева
+ 5 375 лева

Функция 3 “Образование”
Дейност 322 “Неспециализирани училища”
§1015 “Материали”
§1030 “Текущ ремонт ”
§1020“Външни услуги“
§1098 “Други некласифицирани в др. параграфи”
Увеличение на разхода:
Неданъчни приходи
Приходи за местни дейности
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”

+ 5 375 лева
+ 2 891 лева
+ 129 лева
+ 140 лева
+ 2 215 лева
+ 5 375 лева

Намаление на прихода:

- 461лева
- 461 лева
- 461 лева

Намаление на разхода:

+ 102 лева
- 165 лева
- 73 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
Райони: „Слатина“ „Панчарево“, „Витоша“ „Красно село“
§1020“Външни услуги”
§1015“Материали“
§1098 „Други некласифицирани“
Намаление на разхода:

+ 647 лева
+ 2 509 лева
- 5 740 лева
- 2 584 лева

Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности”
Дейност 735 “Театри” театър „Възраждане“
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разхода:

+ 300 лева
+ 300 лева

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

Функция 8 “Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 “Други дейности по икономиката“
Общински гаранционен фонд
§1098“Други некласифицирани в други параграфи“
Увеличение на разхода:

+ 1 896 лева
+ 1 896 лева

V. Приходна част: Местни приходи
§37-02Внесен данък върху приходите от стопа. дейност на бюдж. предприятия – 20 792 лева
§37-01 Внесен ДДС
- 8 809 лева
Разходна част:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране СГХГ
§1030 «Текущ ремонт»
- 6 845 лева
Намаление на разхода:
- 6 845 лева
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1016 «Вода, горива, енергия «
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»

- 483 лева
- 161 лева
- 644 лева
- 1 124 лева
- 1 124 лева

§1030«Текущ ремонт»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» театър «София»
§1051»Командировки в страната»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020 «Разходи за външни услуги»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» МГТ «Зад канала»
§1098 «Други некласифицирани в други параграфи»
Намаление на разхода:
Дейност 735 «Театри» театър «Възраждане»
§1020 «Външни услуги»
Намаление на разхода:
Функция 3 «Образование»
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги»
§1098»Други некласифицирани»
§1015»Материали»
Намаление на разхода:

- 484 лева
- 484 лева
- 1 000 лева
- 1 000 лева
- 1 475 лева
- 1 475 лева
- 6 234 лева
- 6 234 лева
- 1 028 лева
- 1 028 лева
- 5 041 лева
- 5 041 лева
- 2 450 лева
- 2 450 лева
- 509 лева
- 2 070 лева
- 697 лева
- 3 276 лева

Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп. дейност на бюдж. предприятия -2 293 лева
§37-01 “Внесен ДДС”
- 3 387 лева
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
§1020»Външни услуги»
§1098»Други некласифицирани»
Намаление на разхода:

-3 896 лева
- 170 лева
- 1 614 лева
- 5 680 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
Дейност 745 „Обредни домове и зали“ ОП „Гробищни паркове“
§1020 „Външни услуги“
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-10 „ Платени лихви по финансов лизинг“
Всичко за дейността:
Дейност 739 „Зоопаркове“
§1016“Вода, горива, енергия“
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”

- 40 лева

+ 40 лева
+ 40 лева
- 34 лева

Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
Всичко за дейността:

+ 34 лева
+ 34 лева

Район „Панчарево“
Функция 3 „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища“
§1020 „Външни услуги“

- 181 лева

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 910 „Разходи за лихви“
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
§29-10 „Платени лихви по финансов лизинг“
Всичко за дейността:

+ 130 лева
+ 51 лева
+ 181 лева

Район „Възраждане“
Функция 3 „Образование“
Дейност 322 „Неспециализирани училища“
§1020“Външни услуги“
Функция 9 „Разходи неквалифицирани в други функции
Дейност 910 „Разходи за лихви“
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“

1 лев

+

Район „Подуяне“
Дейност 239 „Други дейности по вътрешната сигурност“ държавна дейност
§1016Вода, горива, енергия
Дейност 322 „Неспециализирани училища“
§1016 Вода, горива, енергия
Функция 9 „Разходи неквалифицирани в други функции
Дейност 910 „Разходи за лихви“ – държавна дейност
§2991 „Други разходи за лихви към местни лица“

1 лев

- 52 лева
- 2 лева
+ 54 лева

Дейност 619“Други дейности по БКС и опазване на околната среда“ – местна дейност
§1016 Вода, горива, енергия
- 658 лева
Функция 9 „Разходи неквалифицирани в други функции
Дейност 910 „Разходи за лихви“ – местна дейност
§2991 „Други разходи за лихви към местни лица“

+ 658 лева

VІІ. Намаление:
Функция 7 «Почивно дело, култура и религиозни дейности»
Дейност 745 «Обредни домове» ОП «Гробищни паркове»
§ 1020 «Разходи за външни услуги»
Всичко намаление:

- 58 460 лева
- 58 460 лева

Увеличение:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 623 «Чистота» /договори за почистване/
§1020 «Разходи за външни услуги»
Всичко увеличение:

+ 58 460 лева
+ 58 460 лева

VIII. Приходна част:
§9339 Друго финансиране

- 969 926 лева

Разходна част:
Функция 6 «Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда»
Дейност 627 «Управление на отпадъците»
§1020 Външни услуги

- 969 926 лева

IХ . 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»
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
§0560 «Здравни вноски»
Всичко за дейността:

Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”
Дейност 998 “Резерв”
§1098 Резерв за непредвидени разходи
Всичко за дейността:

+ 1 219 лева
+ 226 лева
+
90 лева
+ 1 535 лева

- 1 535 лева
- 1 535 лева

X. 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»
+
984 лева
Дейност 619 «Други дейности по жил.строителство, благоустроиство и рег. развитие»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 1 516 лева
Дейност 898 «Други дейности по икономиката»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 3 553 лева
Увеличението на бюджета на район «Триадица» е за сметка намаление на Собствения бюджет на
Столична община, както следва:
Дейност 998 “Резерв” местна дейност
§0098 Резерв за непредвидени разходи
- 6 053 лева
Всичко за дейността:
- 6 053 лева
XI. Приходи за държавни дейности: район «Връбница»
§7600 Временни безлихвени заеми от бюджета

- 3 894 лева

Разходна част:
Функция 3 «Образование» район «Връбница»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1098 Други некласифицирани
Всичко за дейността:

- 3 894 лева
- 3 894 лева

XII. Във връзка с реализирането на проекти:
- „Интегриран столичен градски транспорт - фаза II“съгласно административен
договор № BG16RFOP001-1.041-0001-С02/27.03.2019 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и съгласно
Решение №461/14.07.2016г. на СОС за осигуряване на собствения финансов принос
по горецитирания обект;
- „Възстановяване на Западен парк – представителна част“ съгласно административен
договор № BG16RFOP001-1.001-0003-С01/10.05.2018 г. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 и съгласно
Решение №447/20.07.2017г. на СОС за осигуряване на собствения финансов принос
по горецитирания обект в размер на 22% от общата стойност на проекта;
- „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за ВиК на територията на
Столична община“ съгласно административен договор № BG16М1OP002-1.007-0001
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП “Околна среда„ 2014-2020
и Решение №639/16.09.2016г. на СОС за осигуряване на собствения финансов принос
по горецитирания обект в размер на недопустимите разходи по проекта, да се
прехвърлят средства както следва:
Приход
§ 62 02 „Предоставени трансфери“
Разход
Функция 8 „Икономически дейности и услуги“
Дейност 849 „Други дейности по транспорта“
§ 55 01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”

- 3 105 967

- 1 883 643

Обект „Доставка на 13 бр. нископодови съчленени трамвайни мотриси“
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 622 „Озеленяване“
§ 51 00 „ Основен ремонт на ДМА”
Обект „Западен парк-ремонт и възстановяване“

- 787 252

Дейност 603 „Водоснабдяване и канализация“
§ 53 09 „ Придобиване на други НДМА”
Обект „Подготовка на регионално прединвестиционно проучване за
ВиК на територията на Столична община

- 435 072

XIII.
Функция «Образование» дейности: 311, 318, 322, 324, 326, 332, 337 и 338 – държавна
отговорност
Годишно
§ 0101 заплати и възнаграждения на персонала нает по трудови
правоотношения
§ 0200 Други възнаграждения и плащания за персонала
ВСИЧКО

-85 705
+85 705
0

Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.
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