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РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от 
ПЕИЧО МИЛКОВ 

КМЕт ИА ОБЩИИА РУСЕ 

ОТНОСИО: Допълнение към Предложение №713/25.08.2022 г. за корекция на 
Бюджета на Община Русе за 2022 година 

ГОСПОЖИ и ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Предлагам на Вашето внимание за обсъждане и утвърждаване допълнение към 

Предложение №713/25.08.2022 г. за корекция на бюджета на Община Русе за 2022 
година, както следва: 

1. Постьпила е докладна записка от директора на ОП „Комунални дейности" - 
Русе за необходимосrга от допълнително оборудване във връзка с разширяване на 

видовете строителни дейности и по-прецизно изрязване на бордюри, тухли, плочи, 
газобетон и друг тип строителен материал. Предлагам включване на нов обект в 

Инвестиционната програма за 2022г. „Машина /циркуляр/ за мокро рязане на 
строителни материали, мин. Ф600 мм. с работна маса" за 5500 лв. Корекцията ще бъде 

отразена в дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа", §5203 
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения", средствата се осигуряват 
от § 1015 „Материали" на същата дейност от бюджета на предприятието. 

2. Получени приходи в СУПНЕ „Фридрих Шилер" гр. Русе - 1020 лева по §3619 
„Други неданъчни приходи" от продажба на вторични суровини - отпадъчно желязо. 
Средствата от 1020 лв. се насочват в бюджета на училището по § 1015 „Материали" на 
дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии". 

3. В Инвестиционната програма за 2022 г. на Община Русе са предвидени 

средства в размер на 100 000 лв. за закупуване на 2 бр. електромобили във връзка с 
одобрено проектно предложение от Управителния съвет на Националния Доверителен 
Екофонд/НДЕФ/. Финансирането от HJjF,Ф е 46 000 лв. За доставката на автомобилите 
са проведени две неуспешни открити процедури за избор на изпълнител. Имайки 
предвид гореизложеното, описано в доклад от началник отдел „Международно 
сътрудничество и проекти", инфлацията и липсата на интерес на доставчиците, 
предлагам стойносrта на обекта да бъде увеличена с 32 000 лв. както следва: 

В дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда", §5204 
„Придобиване на транспортни средства", обект: „Електромобили 2 бр. ( за скоби) за 
нуждите на ОП "Комунални дейности", гр. Русе"/било 100 000 лв.; става 132 000 лв./ 
Средствата в размер на 32 000 лв. се осигуряват от дейност 619 „Други дейности по 
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие", §1020 
„Разходи за външни услуги". 
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Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от Правилника за 

организацията и дейносrга на Общински съвет-Русе, неговите комисии и 

взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общинският съвет да 

вземе следното 

РЕШЕНИЕ: 

На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от 

Закона за публичните финанси, Общинският съвет - Русе 

РЕШИ: 

I. Приходи - държавни дейности 

§3619 „Други неданъчни приходи" 

всичко приходи държавна дейност: 

всичко приходи по бюджета: 

II. Разходи - държавни дейности 

ФУНКЦИЯ „Образование" 

дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии" 

§ 1015 „Материали" СУПНЕ „Фридрих Lцилер" гр. Русе 

всичко за дейност: 

всичко за функция: 

всичко Аазходи държавна дейност: 

III. Разходи - местни дейности 

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 

опазване на околната среда" 

дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа" 

ОП „Комунални дейности"-Русе 

§ 1015 „Материали" 

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" 

Обект: „Машина /циркуляр/ за мокро рязане на строителни 

материали, мин. Ф600 мм. с работна маса" 

дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие" 

§ 1020 „Разходи за външни услуги" 

всичко за дейност: _ 
дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда" 

§5204 „Придобиване на транспортни средства" 

обект: „Електромобили 2 бр. (за скоби) за нуждите на 

ОП "Комунални дейности", гр. Русе"/било 100 000 лв.; става 132 000 лв./ 

всичко за дейност: 

всичко за функция: / 1 
всичко Аазходи местна деі'нрст: 

всичко Аазходи по бюдже~tа/. 

i-~,~~~~~~ 
пн~о милков ~ 
Кмет на Община Русе 
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+1 020лв. 

+1 020лв. 

+1 020лв. 

+1 020 лв. 

+1 020лв. 

+1 020лв. 

+1 020лв. 

-5 500лв. 

+5 500лв. 

-32 ОООлв. 

-32 ОООлв. 

+32 ОООлв. 

+32 ОООлв. 

Олв. 

Олв. 

+1 020лв. 


