СТОЛИЧНА ОБЩИНА
_________________________________________________________________________________
София 1000, ул. „Московска” 33, телефонен номератор: 9377ххх, www.sofia.bg
12.7.2022 г.

X

СОА22-ВК66-7731/12.07.2...
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ДО
Г-Н ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
СТОЛИЧЕН ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Д О К Л А Д
от ДОНЧО БАРБАЛОВ – Заместник - кмет на Столична община
Направление „Финанси и здравеопазване“
Относно: Промяна на бюджета на Столична община за II –ро тримесечие на 2022г.
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, допълнителни образователни дейности в детските градини и извънкласни
дейности в училищата и други 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 2022 година, на база реално постъпили средства, се
извършва промяна на бюджета.
В настоящия доклад са включени и други корекции на бюджета, касаещи тримесечието, предложени
от ресорни заместник кметове на Столична община, за които се изисква санкция на общинския съвет,
съгласно нормативната уредба.
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 2022г, 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 2022г.

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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Съгласно справки на районните администрации към Столична община и поделенията,
постъпилите средства за периода 01.04.- 31.06. 2022г. са в размер на 30 459 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”
+ 5 931 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
+ 22 580 лева
Увеличение на приходната част: + 28 511 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 15 856 лева
в т.ч.§1015 «Материали»
+ 13 584 лева
§1020»Външни услуги»
+ 1 574 лева
§1030 «Текущ ремонт»
+
698 лева
Увеличение на разходната част: + 15 856 лева
Дейност 311 “Детски градини”
§1015 „Материали“
§1030“Текущ ремонт“
Увеличение на разходната част:
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«
Район «Подуяне »; »Средец» и «Красно село»
§1016 «Вода, горива, енергия»
§1015 «Материали»
Увеличение на разходната част:

+ 4 495 лева
+ 8 160 лева
+ 12 655лева

+1 948 лева
+1 464 лева
+ 484 лева
+ 1 948лева

+ 1 351 лева
+ 597 лева
+ 1 948 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,
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.
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 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.
От 01.04.2022г. отпадат таксите, които се събират от родителите за ползване на детски градини.
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с
ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

3
Средствата по норматива за издръжка на дете в общинска детска градина, включващ и
компенсиране отпадането на съответните такси по ЗМДТ се предоставят на общините като обща субсидия
за финансиране на делегирани от държавата дейност, съответно и разходите, финансиране с тях, следва
да се отчитат като разходи за делегирани от държавата дейности.
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 «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015 “Материали”
§1020 ”Външни услуги”
Увеличение на разходната част:

+ 973 510 лева
+ 973 510 лева
+ 973 510 лева

+ 254 838 лева
+ 153 757 лева
+ 101 081 лева
+ 254 838 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“
§1020 „Външни услуги“
+ 3 306 лева
Увеличение на разходната част:
+ 3 306 лева
Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“
§1015“Материали“
+ 3 591 лева
Увеличение на разходната част:
+ 3 591 лева
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»
+ 32 258 лева
§1020 „Разходи за външни услуги”
+ 315 190 лева
§1015“Материали”
+ 364 327 лева
Увеличение на разходната част : + 711 775 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 второто тримесечие на
годината в Столична библиотека са реализирани собствени приходи в размер на 24 749 лв.,
с които се завишава приходната и разходната част на бюджета.
На основание Решение №428/22.07.2021г. на Столичен общински съвет , Регионален културен
институт „Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“ е определен като
второстепенен разпоредител на делегиран бюджет и приходите от стопанска дейност остават по
бюджета на РЦСИ. Те се използват за изплащане на възнаграждения на персонала и за издръжка.
За второто тримесечие на 2022г. са реализирани собствени приходи в размер на 106 799 лв., с които
се завишава приходната и разходната част на бюджета.
Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за делегирани от държавата дейности
Имуществени данъци и неданъчни приходи
Неданъчни приходи
§2400 “Приходи и доходи от собственост”
+ 131 548 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 131 548 лева
Увеличение на приходната част:
+ 131 548 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§0101 „Заплати на персонала“
+ 12 370 лева
§1030“Текущ ремонт“
+ 12 379 лева
Увеличение на разходната част:
+ 24 749 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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Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентрала»
§0101»Заплати на персонала»
+ 68 327 лева
§0551»ДОО»
+ 9 268 лева
§0560»Здравни вноски»
+ 3 185 лева
§1020 «Външни услуги»
+ 25 986 лева
Увеличение на разходната част:
+106 766 лева
ІІ. 3. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт, почивни дейности
и религиозно дело”
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 Софийска градска художествена галерия. Същите могат
да задържат реализираните собствени приходи от дейността и със съответните суми се завишава
бюджета им. За второто тримесечие на годината постъпилите собствени приходи в ОКИ Домове за
култура са в размер на 59 994лв., в т.ч. ОКИ Дом на културата “Красно село” 36 047лв.; ОКИ Дом на
културата “Надежда” 9 402 лв., ОКИ Дом на културата“ Искър” 8 332 лв. и ОКИ “Средец” 6 213 лв.
В СГХГ са постъпили приходи от продажба на билети в размер на 32 967 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 73 267лв. 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”
+ 166 228 лева
§2404 «Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
+ 166 228 лева
Увеличение на приходната част: + 166 228 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§0101 «Заплати на персонала»
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»
§1020 »Външни услуги»
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
§0560 «Здравни вноски»
Увеличение на разходната част:

+ 73 267 лева
+ 36 094 лева
+ 800 лева
+ 29 356 лева
+ 5 246 лева
+ 1 771 лева
+73 267 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»
+ 15 000 лева
§1030»Текущ ремонт»
+ 16 916 лева
§1062»Разходи за застраховки»
+ 1 051 лева
Увеличение на разходната част:
+ 32 967 лева
Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
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:

+ 20 652 лева
+ 2 978 лева
+ 991 лева
+ 11 426 лева
+ 36 047 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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Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0101»Заплати на персонала»
§1020 «Външни услуги»
Увеличение на разходната част:

+ 8 000 лева
+ 332 лева
+ 8 332 лева

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

+ 9 402 лева
+ 9 402лева

Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 6 213 лева
+ 6 213 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 1 303 лв.,
в ОКИ Дом на културата “Искър” в размер на 16 140 лв., в РИМ „София“ - 2 181лв., в СГХГ
са реализирани приходи от наем в размер на 1 310 лв. и в Столичен куклен театър - 4000 лв.
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:

+ 24 934лева
+ 24 934 лева
+ 24 934лева

Функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
Увеличение на разходната част:

+ 1 303 лева
+ 1 303 лева

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

+ 16 140 лева
+ 16 140 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 »Външни услуги»
Увеличение на разходната част:

+ 2 181 лева
+ 2 181лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§1030»Текущ ремонт»
+ 1 310 лева
Увеличение на разходната част:
+ 1 310 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020»Външни услуги»
+ 4 000 лева
Увеличение на разходната част:
+ 4 000 лева
ІV. Други неданъчни приходи
Съгласно писма от райони, през второто тримесечие на 2022г . в някои поделения на
Столична община са постъпили суми от други неданъчни приходи /от наеми на техника,
предаване на вторични суровини и други/
Електронен документ, подписан с КЕП. Докладът съдържа приложение – Проект на решение, съгласувано с
ел. подпис от юрист. Докладът се изпраща чрез АИССО към АИССОС.

6
Във връзка с писмо от кмета на район „Витоша“, относно реализирани собствени приходи
от предадени метални отпадъци в размер на 49 703лв, кмета на района предлага сумата да
бъде използвана за покриване на част от задължение , представляващо надвишени СМР при
изграждане на нова пристройка на сградата на ДГ №60 „Бор“
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”
Увеличение на разходната част:
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 „Разходи за външни услуги”
§1015“Материали”
§5202“ Придобиване на сгради“
Увеличение на разходната част :

+ 285 910 лева
+ 285 910 лева
+ 285 910 лева

+ 182 716 лева
+ 182 716 лева
+ 182 716 лева
+ 24 890 лева
+ 28 469 лева
+ 49 703 лева
+103 062 лева

Дейност 431“Детски ясли“ район „Подуяне“
§1015“Материали“
Увеличение на разходната част:

+
+

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на приходната част:

+ 1 548 лева
+ 1 548 лева
+ 1 548 лева

132 лева
132 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
Райони: „Красно село“; „Слатина“; „Витоша“ и „Панчарево“
§1020“Външни услуги“
+ 1 448 лева
§1015 „Материали“
+ 100 лева
Увеличение на разходната част: + 1 548 лева
V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия
§37-01 Внесен ДДС
Разходна част:
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране
§1030 «Вода, горива, енергия»
Намаление на разходната част:

- 7 742 лева
-10 131 лева
СГХГ
- 674 лева
- 674 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 «Външни услуги «
- 2 263 лева
Намаление на разходаната част: - 2 263 лева
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Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги»
- 5 876 лева
Намаление на разходната част: - 5 876 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1020«Външни услуги»
Намаление на разходната част:

- 596 лева
- 596 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 «Външни услуги»
- 2 173 лева
Намаление на разходната част: - 2 173 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги»
- 466 лева
Намаление на разходната част: - 466 лева
Дейност 735 «Театри» театър «Столичен куклен театър»
§1020 «Външни услуги»
- 3 273 лева
Намаление на разходната част: - 3 273 лева
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» СГХГ
§1030»Текущ ремонт»
- 2 552 лева
Намаление на разходната част: - 2 552 лева
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп .дейност на бюдж. предпр. “ - 9 828 лева
§37-01 “Внесен ДДС”
- 17 316 лева
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
§1020»Външни услуги»
Намаление на разходната част:
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги»
§1015»Материали»
Намаление на разходната част:

- 7 001 лева
2 лева
- 7 003 лева
- 2 151 лева
- 979 лева
- 3 130 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентрала»
§1020 «Външни услуги»
- 17 011 лева
Намаление на разходната част: - 17 011 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 „Гробищни паркове“ и ОП „Зоологическа градина“, по указание на
Министерство на финансите за отразяване на лихвите, дадени с писмо ФО №3/2022г. 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“
Увеличение
Функция 9 “Разходи некласифицирани в други функции”

- 1 024 лева
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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”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
Всичко за дейността:

+ 1 024 лева
+ 1 024 лева
- 6 356 лева
+ 6 356 лева
+ 6 356 лева

VII. С писмо № СОА22-КИ18-211/30.06.2022г. Директорът на Столична библиотека г-жа Юлия Цинзова
предлага пренасочване на средства, разчетени по бюджета на РКИ «Столична библиотека» за 2022г.
предназначени за издръжка, за увеличение на средствата за заплати и осигурителни вноски на персонала,
съгл. РМС №50 от 03.02.2022г., с което е предвидено увеличение на стандарта в размер на 9.2%. Съгласно
разпоредбите на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, средствата за работна заплата се одобряват от Столичен
общински съвет. Това налага следната корекция по бюджета.
Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 751 „Библиотеки“ РКИ „Столична библиотека“ – държавна дейност
§0101 „Заплати на персонала“
+ 124 875 лева
Всичко за дейността:
+ 124 875 лева
Намаление:
§1014 „Учебни и научно изследователски разходи“
- 30 000 лева
§1015“Материали“
- 20 000 лева
§1020 „Външни услуги“
- 42 875 лева
§1030 „Текущ ремонт“
- 25 000 лева
§1051“Командировки в страната“
- 3 000 лева
§1052“Командировки в чужбина“
- 4 000 лева
Всичко за дейността:
- 124 875 лева
VIII. С писмо № СОА22-ВК66-7590/08.07.22г. Зам. кмета на направление „Култура, образование, спорт
и младежки дейности“, предлага да се завишат средствата за работна заплата на служителите в четирите
общински театъра, както и осигурителните вноски за тях с 10%, считано от 01.08.2022г. Необходимите
средства за тази цел предлага да бъдат осигурени от Капиталовата програма на Столична община,
предназначени за ремонт на банята в Горна баня, поради намаляване на средствата за започване на
ремонта за тази бюджетна година. Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, средствата за
работна заплата се одобряват от Столичен общински съвет. Това налага следната корекция по бюджета:
Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 735 „Театри“
§0101 „Заплати на персонал по трудови правоотношения“
+ 141 753 лв.
§0550“ Осигурителни вноски“
+ 28 431 лв
Всичко разходи:
+ 170 184 лв
Намаление:
Капиталова програма на Столична община
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§5100 „Основен ремонт на ДМА“
- 170 184 лв.
Всичко разходи:
- 170 184 лв.
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IX. С писмо СОА22КИ18-68/30.06.2022г. Зам. кмет на Столична община инж. А. Джоргов предлага
пренасочване на средства от функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“,
дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, към функция 7 “Култура, спорт,
почивни дейности и религиозно дело“, дейност 740 “Музеи, галерии, паметници на културата“ за
археологическо наблюдение, относно подмяна на тротоарната настилка на бул. „Христо Ботев“ от бул.
„Сливница“ до „Гривица“, ул. „20-ти април“ и ул. “Сан Стефано“. Прехвърлянето на средства между
различни функции се извършва след решение на Столичен общински съвет. Това налага следната
корекция по бюджета:
Намаление:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1020 „Външни услуги“
- 3 259 лв.
Всичко разходи:
- 3 259 лв.
Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ местна дейност РИМ „София“
§1020 „Външни услуги“
+ 3 259 лв.
Всичко разходи:
+ 3 259 лв.
Х.
В изпълнение на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА и Заповеди № СОА19-РД09-510/11.04.2019г. и
№ СОА22-РД09-696/30.03.2022г. на Кмета на Столична община, се налага корекция по бюджета на район
«Възраждане», поради неподадена информация за завишаване на заплатите при разпределяне на
средствата по формулата. Директорите на училищата имат право сами да определят работната заплата и
числеността на персонала, а средствата за работни заплати се утвърждават от Столичен общински съвет.
Функция 3 «Образование» дейност: 322 »Неспециализирани училища» – държавна отговорност
район «Възраждане»
Годишно:
§0101Заплати на персонала по труд.правоотношения
+ 2 618 914
§1000 Издръжка
- 2 618 914
Всичко:
0
XI. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2022г.
/Обн. ДВ бр. 52 от 05.07.2022г./ в т 14.1 са предвидени средства за увеличение на трудовите
възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“,
считано от 01.07.2022г, чрез увеличение на стандартите за минимално кадрово осигуряване на общинската
администрация. Във тази връзка предлагаме следното разпределение на средствата по райони.
РАЙОНИ
1.СРЕДЕЦ
2.КРАСНО СЕЛО
3.ВЪЗРАЖДАНЕ
4.ОБОРИЩЕ
5.СЕРДИКА
6.ПОДУЯНЕ
7.СЛАТИНА
8.ИЗГРЕВ
9.ЛОЗЕНЕЦ
10.ТРИАДИЦА
11.КР.ПОЛЯНА
12.ИЛИНДЕН
13.НАДЕЖДА
14.ИСКЪР
15.МЛАДОСТ

ЗАПЛАТИ
52 120
62 720
51 160
62 359
54 100
62 921
56 069
56 314
52 075
61 675
52 074
47 147
55 005
61 340
76 098

ОСИГ. ВНОСКИ
12 861
15 675
12 582
15 463
13 320
15 512
14 006
13 899
12 937
15 450
12 845
11 670
13 556
15 218
18 903

ВСИЧКО
64 981
78 395
63 742
77 822
67 420
78 433
70 075
70 213
65 012
77 125
64 919
58 817
68 561
76 558
95 001
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16.СТУДЕНТСКА
17.ВИТОША
18.ОВЧА КУПЕЛ
19.ЛЮЛИН
20.ВРЪБНИЦА
21.НОВИ ИСКЪР
22.КРЕМИКОВЦИ
23.ПАНЧАРЕВО
24.БАНКЯ
РАЙОНИ

54 717
83 559
60 436
79 177
59 083
80 622
70 628
84 069
46 252
1 481 720

13 648
20 700
14 993
19 671
14 540
19 927
17 593
20 875
11 482
367 326

68 365
104 259
75 429
98 848
73 623
100 549
88 221
104 944
57 734
1 849 046

СО

1 960 980

372 874

2 333 854

ВСИЧКО:

3 442 700

740 200

4 182 900

XII. Предлагаме да се увеличат от 01.07.2022г. средствата за работна заплата и осигурителни вноски с
10% за изброените дейности по бюджета на Столична община, финансирани с местни приходи и имащи
характер на администрация. Съгласно разпоредбите на чл.21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, средствата за работна
заплата се одобряват от Столичен общински съвет. Това налага следната корекция по бюджета:
ФРЗ 2022
без
прех.ост.

Дейности

увел. 10%
от 01.0731.12.2022г.

Осиг.
вноски
19,3%

Общо

м.д. 389 - Други дейности по
образованието
- райони и дирекция

683 155

34 158

6 592

40 750

доф. 469 - Други дейности по
здравеопазването - райони и
дирекция

696 570

34 829

6 722

41 551

559 533

27 977

5 399

33 376

м.д.601 -Управление, контрол и
регулиране на дейностите по ЖС и
териториално развитие - райони

521 620

26 081

5 034

31 115

м.д.619 - Други дейности по ЖС и БРР
- райони

508 090

25 405

4 903

30 308

м.д. 759 - Други дейности по културата
- райони и дирекция

877 200

43 860

8 465

52 325

999 361
4 845 529

49 968
242 278

9 644
46 759

59 612
289 037

м.д.589 - Други дейности по социалното
осигуряване и заетостта – дирекция

м.д. 898 - Други дейности по
икономиката – райони
всичко:

Предлагаме да се увеличат средствата за работна заплата и осигурителни вноски на служителите
в ОП «Зоологическа градина » с 5 %, считано от 01.07.2022г., предвид дадено предходно увеличение за
гледачите на животни. Това налага следната корекция по бюджета:
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 746 «Зоопаркове»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 27 701
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§0500 «Осигурителни вноски»
Всичко увеличение:

+ 5 346
+ 33 047

Увеличението на средствата за работна заплата и осигурителни вноски за горецитираните
дейности е за сметка намаление на Собствения бюджет на Столична община за 2022г, както следва:
ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, некласифицирани в други функции»
ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» местна дейност
§0098 Резерв
Всичко за дейността:

- 322 084
- 322 084

ПРИЛОЖЕНИЕ: Проект на решение.
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С УВАЖЕНИЕ,
12.7.2022 г.

X

Дончо Барбалов

ЗАМ.-КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Signed by: Dontcho Petrov Barbalov

Съгласували чрез АИССО:

Марияна Симеонова - Директор - Дирекция “Финанси” 12.07.2022г
Йорданка Станкова - началник отдел “Сборен бюджет”: 12.07.2022г.
Марияна Вълкова – началник отдел „Общ баланс на капиталовите разходи“ 12.07.2022г.
Изготвил чрез АИССО: Ани Иванова - главен експерт в отдел “Сборен бюджет” 12.07.2022г.
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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, http://www.sofiacouncil.bg

ПРОЕКТ!

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2022 година

Относно: Промяна на бюджета на Столична община за ІI-ро тримесечие на 2022 г.
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”
+ 5 931 лева
§3612 «Получени други застрахователни обезщетения»
+ 22 580 лева
Увеличение на приходната част: + 28 511 лева
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
+ 15 856 лева
в т.ч.§1015 «Материали»
+ 13 584 лева
§1020»Външни услуги»
+ 1 574 лева
§1030 «Текущ ремонт»
+
698 лева
Увеличение на разходната част: + 15 856 лева
Дейност 311 “Детски градини”
§1015 „Материали“
§1030“Текущ ремонт“
Увеличение на разходната част:
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«
Район «Подуяне »; »Средец» и «Красно село»
§1016 «Вода, горива, енергия»

+ 4 495 лева
+ 8 160 лева
+ 12 655лева

+1 948 лева
+1 464 лева
+ 484 лева
+ 1 948лева

+ 1 351 лева

§1015 «Материали»
Увеличение на разходната част:

+ 597 лева
+ 1 948 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”
§2404«Нетни приходи от продажба на стоки, услуги»
Увеличение на приходната част:
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция «Образование»
Делегирани от държавата дейности
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015 “Материали”
§1020 ”Външни услуги”
Увеличение на разходната част:

+ 973 510 лева
+ 973 510 лева
+ 973 510 лева

+ 254 838 лева
+ 153 757 лева
+ 101 081 лева
+ 254 838 лева

Дейност 326 „Професионални гимназии и паралелки“ район „Овча купел“
§1020 „Външни услуги“
+ 3 306 лева
Увеличение на разходната част:
+ 3 306 лева
Дейност 312 „Специализирани детски градини“ район „Красно село“
§1015“Материали“
+ 3 591 лева
Увеличение на разходната част:
+ 3 591 лева
Дейност 311 «Детски градини»
§1098 «Други некласифицирани в др. параграфи»
+ 32 258 лева
§1020 „Разходи за външни услуги”
+ 315 190 лева
§1015“Материали”
+ 364 327 лева
Увеличение на разходната част : + 711 775 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:
Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 7«Култура, спорт почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 751 “Библиотеки” РКИ “Столична библиотека”
§0101 „Заплати на персонала“
§1030“Текущ ремонт“
Увеличение на разходната част:

+ 131 548 лева
+ 131 548 лева
+ 131 548 лева

+ 12 370 лева
+ 12 379 лева
+ 24 749 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» РКИ «Топлоцентрала»
§0101»Заплати на персонала»
+ 68 327 лева
§0551»ДОО»
+ 9 268 лева
§0560»Здравни вноски»
+ 3 185 лева
§1020 «Външни услуги»
+ 25 986 лева
Увеличение на разходната част:
+106 766 лева

ІІ. 3. Делегирани бюджети във функция “Култура, спорт, почивни дейности
и религиозно дело”
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:

+ 166 228 лева
+ 166 228 лева
+ 166 228 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§0101 «Заплати на персонала»
§0201 «за нещатен персонал по трудови правоотношения»
§1020 »Външни услуги»
§0551 «Осигурителни вноски за ДОО»
§0560 «Здравни вноски»
Увеличение на разходната част:

+ 73 267 лева
+ 36 094 лева
+ 800 лева
+ 29 356 лева
+ 5 246 лева
+ 1 771 лева
+73 267 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§0202»за персонал по извънтрудови правоотношения»
+ 15 000 лева
§1030»Текущ ремонт»
+ 16 916 лева
§1062»Разходи за застраховки»
+ 1 051 лева
Увеличение на разходната част:
+ 32 967 лева
Функция 7 » Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
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:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§0101»Заплати на персонала»
§1020 «Външни услуги»
Увеличение на разходната част:
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:
Функция 7 :» Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020“Външни услуги“
Увеличение на разходната част:

+ 20 652 лева
+ 2 978 лева
+ 991 лева
+ 11 426 лева
+ 36 047 лева

+ 8 000 лева
+ 332 лева
+ 8 332 лева
+ 9 402 лева
+ 9 402лева

+ 6 213 лева
+ 6 213 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:

+ 24 934лева
+ 24 934 лева
+ 24 934лева

Функция 7 « Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 759 «Други дейности по културата « ОКИ «Надежда»
§1020»Външни услуги»
Увеличение на разходната част:

+ 1 303 лева
+ 1 303 лева

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

+ 16 140 лева
+ 16 140 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 »Външни услуги»
Увеличение на разходната част:

+ 2 181 лева
+ 2 181лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 739 «Музеи, галерии и паметници на културата» Дофинансиране СГХГ
§1030»Текущ ремонт»
+ 1 310 лева
Увеличение на разходната част:
+ 1 310 лева
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело »
Дейност 735 «Театри» Столичен куклен театър
§1020»Външни услуги»
+ 4 000 лева
Увеличение на разходната част:
+ 4 000 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:

+ 285 910 лева
+ 285 910 лева
+ 285 910 лева

Увеличава разходната част на бюджета:
Функция 3 “Образование”
Дейност 322 “Неспециализирани училища”
§1015 “Материали”
Увеличение на разходната част:

+ 182 716 лева
+ 182 716 лева
+ 182 716 лева

Дейност 311 «Детски градини»
§1020 „Разходи за външни услуги”
§1015“Материали”
§5202“ Придобиване на сгради“
Увеличение на разходната част :

+ 24 890 лева
+ 28 469 лева
+ 49 703 лева
+103 062 лева

Дейност 431“Детски ясли“ район „Подуяне“
§1015“Материали“
Увеличение на разходната част:

+
+

Увеличава приходната част на бюджета:
Приходи за местни дейности
Неданъчни приходи
§36-00 Други неданъчни приходи
§36-19 “Други неданъчни приходи”
Увеличение на приходната част:

+ 1 548 лева
+ 1 548 лева
+ 1 548 лева

132 лева
132 лева

Функция 1 “Общи държавни служби”
Дейност 122 “Общинска администрация”
Райони: „Красно село“; „Слатина“; „Витоша“ и „Панчарево“
§1020“Външни услуги“
+ 1 448 лева
§1015 „Материали“
+ 100 лева
Увеличение на разходната част: + 1 548 лева

V. Приходна част: Местни приходи
§37-02 Внесен данък върху приходите от стоп. д-ст на бюдж.предприятия
§37-01 Внесен ДДС
Разходна част:
Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 739 «Музей, галерии, паметници на културата» дофинансиране
§1030 «Вода, горива, енергия»
Намаление на разходната част:

- 7 742 лева
-10 131 лева
СГХГ
- 674 лева
- 674 лева

Дейност 740 «Музеи, галерии» РИМ София
§1020 «Външни услуги «
- 2 263 лева
Намаление на разходаната част: - 2 263 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Красно село»
§1020 «Външни услуги»
- 5 876 лева
Намаление на разходната част: - 5 876 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Искър»
§1020«Външни услуги»
Намаление на разходната част:

- 596 лева
- 596 лева

Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Надежда»
§1020 «Външни услуги»
- 2 173 лева
Намаление на разходната част: - 2 173 лева
Дейност 759 «Други дейности по културата»
ОКИ Дом на културата «Средец»
§1020 «Външни услуги»
- 466 лева
Намаление на разходната част: - 466 лева
Дейност 735 «Театри» театър «Столичен куклен театър»
§1020 «Външни услуги»
- 3 273 лева
Намаление на разходната част: - 3 273 лева
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» СГХГ
§1030»Текущ ремонт»
- 2 552 лева
Намаление на разходната част: - 2 552 лева
Приходна част: Приходи за делегирани от държавата дейности
§37-02 “Внесен данък върху приходите от стоп .дейност на бюдж. предпр. “ - 9 828 лева
§37-01 “Внесен ДДС”
- 17 316 лева
Функция 3 «Образование»
Дейност 322 «Неспециализирани училища»
§1015»Материали»
§1020»Външни услуги»
Намаление на разходната част:
Дейност 311 «Детски градини»
§1020 «Външни услуги»
§1015»Материали»
Намаление на разходната част:

- 7 001 лева
2 лева
- 7 003 лева
- 2 151 лева
- 979 лева
- 3 130 лева

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 739 «Музеи, галерии, паметници на културата» РКЦ «Топлоцентрала»
§1020 «Външни услуги»
- 17 011 лева
Намаление на разходната част: - 17 011 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”
Дейност 910 “Разходи за лихви”
§29-91 „Други разходи за лихви към местни лица“
Всичко за дейността:

- 1 024 лева

+ 1 024 лева
+ 1 024 лева
- 6 356 лева
+ 6 356 лева
+ 6 356 лева

VII. Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 751 „Библиотеки“ РКИ „Столична библиотека“ – държавна дейност
§0101 „Заплати на персонала“
+ 124 875 лева
Всичко за дейността:
+ 124 875 лева
Намаление:
§1014 „Учебни и научно изследователски разходи“
- 30 000 лева
§1015“Материали“
- 20 000 лева
§1020 „Външни услуги“
- 42 875 лева
§1030 „Текущ ремонт“
- 25 000 лева
§1051“Командировки в страната“
- 3 000 лева
§1052“Командировки в чужбина“
- 4 000 лева
Всичко за дейността:
- 124 875 лева
VIII.Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 735 „Театри“
§0101 „Заплати на персонал по трудови правоотношения“
+ 141 753 лв.
§0550“ Осигурителни вноски“
+ 28 431 лв
Всичко разходи:
+ 170 184 лв
Намаление:
Капиталова програма на Столична община
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 759 „Други дейности по културата“
§5100 „Основен ремонт на ДМА“
- 170 184 лв.
Всичко разходи:
- 170 184 лв.
IX. Намаление:
Функция 6 „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“
Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
§1020 „Външни услуги“
- 3 259 лв.
Всичко разходи:
- 3 259 лв.
Увеличение:
Функция 7 „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“
Дейност 740 „Музеи, галерии, паметници на културата“ местна дейност РИМ „София“
§1020 „Външни услуги“
+ 3 259 лв.
Всичко разходи:
+ 3 259 лв.

Х.Функция 3 «Образование»
дейност: 322 »Неспециализирани училища» – държавна
отговорност район «Възраждане»
Годишно:
§0101Заплати на персонала по труд.правоотношения
+ 2 618 914
§1000 Издръжка
- 2 618 914
Всичко:
0
XI.
РАЙОНИ
1.СРЕДЕЦ
2.КРАСНО СЕЛО
3.ВЪЗРАЖДАНЕ
4.ОБОРИЩЕ
5.СЕРДИКА
6.ПОДУЯНЕ
7.СЛАТИНА
8.ИЗГРЕВ
9.ЛОЗЕНЕЦ
10.ТРИАДИЦА
11.КР.ПОЛЯНА
12.ИЛИНДЕН
13.НАДЕЖДА
14.ИСКЪР
15.МЛАДОСТ
16.СТУДЕНТСКА
17.ВИТОША
18.ОВЧА КУПЕЛ
19.ЛЮЛИН
20.ВРЪБНИЦА
21.НОВИ ИСКЪР
22.КРЕМИКОВЦИ
23.ПАНЧАРЕВО
24.БАНКЯ
РАЙОНИ

ЗАПЛАТИ
52 120
62 720
51 160
62 359
54 100
62 921
56 069
56 314
52 075
61 675
52 074
47 147
55 005
61 340
76 098
54 717
83 559
60 436
79 177
59 083
80 622
70 628
84 069
46 252
1 481 720

ОСИГ. ВНОСКИ
12 861
15 675
12 582
15 463
13 320
15 512
14 006
13 899
12 937
15 450
12 845
11 670
13 556
15 218
18 903
13 648
20 700
14 993
19 671
14 540
19 927
17 593
20 875
11 482
367 326

ВСИЧКО
64 981
78 395
63 742
77 822
67 420
78 433
70 075
70 213
65 012
77 125
64 919
58 817
68 561
76 558
95 001
68 365
104 259
75 429
98 848
73 623
100 549
88 221
104 944
57 734
1 849 046

СО

1 960 980

372 874

2 333 854

ВСИЧКО:

3 442 700

740 200

4 182 900

XII. Увеличение:
Дейности

ФРЗ 2022
без
прех.ост.

увел. 10%
от 01.0731.12.2022г.

Осиг.
вноски
19,3%

Общо

м.д. 389 - Други дейности по
образованието
- райони и дирекция

683 155

34 158

6 592

40 750

доф. 469 - Други дейности по
здравеопазването - райони и
дирекция

696 570

34 829

6 722

41 551

м.д.589 - Други дейности по социалното
осигуряване и заетостта – дирекция

559 533

27 977

5 399

33 376

м.д.601 -Управление, контрол и
регулиране на дейностите по ЖС и
териториално развитие - райони

521 620

26 081

5 034

31 115

м.д.619 - Други дейности по ЖС и БРР
- райони

508 090

25 405

4 903

30 308

м.д. 759 - Други дейности по културата
- райони и дирекция

877 200

43 860

8 465

52 325

999 361
4 845 529

49 968
242 278

9 644
46 759

59 612
289 037

м.д. 898 - Други дейности по
икономиката – райони
всичко:

Функция 7 «Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело»
Дейност 746 «Зоопаркове»
§0101 «Заплати на персонала»
+ 27 701
§0500 «Осигурителни вноски»
+ 5 346
Всичко увеличение:
+ 33 047
ФУНКЦИЯ 9 «Разходи, некласифицирани в други функции»
ДЕЙНОСТ 998 «Резерв» местна дейност
§0098 Резерв
Всичко за дейността:

- 322 084
- 322 084

Възлага на Кмета на Столична община да издаде заповеди за корекция на бюджета.
Настоящето решение е прието на ...... заседание на Столичен общински съвет, проведено на
. ........
2022г., Протокол № .......от ........... 2022г. и е подпечатано с официалния печат на
Столичен общински съвет.
Председател на Столичен общински съвет:

X
Юрист от администрацията
на Столична община:

12.7.2022 г.

X

Бисера Личева

Signed by: Bissera

Litcheva

