
до 
ОБЩИНСКИ СЪВЕт 

РУсЕ 
ПРЕДЛОЖЕИИЕ 

от 
ПЕИЧО МИЛКОВ 

КМЕт ИА ОБЩИНА РУСЕ 

ОТНОСНО: Допълнение към Предложение №874/31.10.2022 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 №874/31.10.2022 г. за корекция на бюджета на Община Русе за 2022 
година, както следва: 

1. В сградата на ул. Скобелев №45, където се помещават звено „Защита на 
потребителите", отдел "Транспорт" и архив на Община Русе, е възникнала авария. Част 
от винтилите и тръбопроводите на отоплителната инсталация са избили, в следствие на 
което има теч в системата. Предвид гореизложеното и предстоящия отоплителен сезон 
е необходимо своевременно да бъде изградена нова отоплителна инсталация. 
Предлатам създаване на нов обект в Инвестиционната програма „Изграждане на нова 
отоплителна инсталация в сградата на бул. „Ген. Скобелев"№ 45"за 30 000 лв. в §5203 
„Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения", дейност 619 „Други 
дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие". 
Средствата в размер на 27 781 лв. се осигуряват от § 1020 „Разходи за външни услуги" 
на същата дейност. Останалите 2 219 лв. са с източник на финансиране преходен 
остатък от целева субсидия за капиталови разходи от Републиканския Бюджет, с цел 
усвояването й в пълен обем през 2022 г., както следва: 

Корекции в Инвестиционната програма за 2022 г, с целеви средства: 

Наименование на обекта 
Финанси 

ране с 

целеви 

средст 

ва 
/било/ 

Финанси 

ране с 
целеви 

средст 

ва 
/става/ 

Финанси 
ране 

със 

собств 

ени 
средст 
ва 

/било/ 

Финанси 
ране 

със 

собстве 

ни 
средств 

а 

/става/ 

Корекция 
„+"/"-„ 

§5100 „Основеи ремонт на дълготрайни 
материални активи" 
дейност 714 „Снортни бази и спорт за 
всички" 
Обект: „ Основен ремонт спортно игрище, 
град Русе- проекти + АН, СМР и СН, град 21400 21 118 -282 
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Русе" 

§5203„Придобиване на друго 

оборудваве, машинн и съоръжения" 

Дейност 619 „Други дейности но 

жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното 

развятие" 

Обект: „Изграждане на нова отоплителна 

инсталация в сградата на бул. „Ген. 0 2219 27781 +2219 
Скобелев"№ 45 

§5206„Изграждане на ивфраструктурви 

обекти", 

Дейност 619 „Други дейности во 

жилищиото строителство, 

благоустройството и регионалното 

развитие" 

Обект: ,,детска площадка за деца от 0 до 3 
г. разположена югозападно от бл.45, жил. 

кв. "Дружба 3, град Русе" 

10 246 10 226 -20 

Обект: детска площадка за деца от 0 до 3 
г. разположена западно от бл. "Г. Кирков", 

10 968 10 944 -24 

ЦГЧ, град Русе " 

Обект: Изработване на ИТП за нова 

комбинирана детска площадка от 0 до 18г 

в прилежащ терен на север от ул. 3 470 3 270 -200 
Александровска, УПИ V1-3759, кв.300, с 

места за отдих, ларково оборудване и 

озеленяване., Русе 

Обект: Изработване на ИТП за обновяване 

на съществуваща детска площадка на юг 

от бл.3 в кв. Дружба 3 за деца от 3 до 12г. 
2 000 1980 -20 

Обект: Изработване на ИТП за детска 

площадка за деца от 0 до 3г. лри бл. 

"Фазан", ЦГЧ, град Русе 2000 1980 -20 

Обект: „Изработване на ИТП за 

Облагородяване на входно пространство 

на жил. к-с "Чародейка - Г-юг", кв. 604, на 

запад и на юг от бл.117 и бл.118 в т.ч.: 
алеи, площадки с паркови елементи, 

паркова мебел и съоръжения за игра и 

релакс, озеленяване. Части: 

4 000 3 996 -4 

"Паркоустройство и благоустройство", 

"Геодезия", "Ел", "В и К", Конструктивни 

становища", "ПБЗ" 
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Обект: „Изработване на ИТП за 

Благоустрояване общински терен в кв. 

205-за жил. стр-во заключен между ул. 

"Цариград", Механа "Русе", гаражи, бл. 

"Мургаш" и бл. "Георги Димитров-2" в 

т.ч.: спортно игрище; озеленяване, алеи, 

места за отдих с ларкова мебел. Части: 
6 000 4 691 -1309 

"Паркоустройство и благоустройство", 

"Геодезия", "Конструктивни становища"; 

ПБЗ, "ЕЛ", град Русе 

Дейност 713 „ Спорт за всички" 

Обект:"Баскетболно игрище в 

междублоковото пространство на бл. 

"Мура", бл. "Хвойна", кв. "Здравец 

Изток". Части: "Паркоустройство и 

благоустройство", "Геодезия", 

"Конструктивни становища", ПБЗ, "ЕЛ", 

град Русе" 3500 3160 -340 

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63 ал.1 от Правилника за 
организацията и дейностга 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. Разходи - местни дейности 
ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и 
опазване на околната среда" 

Дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството 
и регионалното развитие". Средствата в размер на 27 781 лв. се осигуряват от 
§ 1 020,,Разходи за външни услуги" -27 781 лв. 
§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения" +27 781 лв. 
Обект: Изграждане на нова отоплителна инсталация в сградата 
на бул. „Ген. Скобелев"№ 45+27 781 лв. 

Всичко за дейност: Олв. 
Всичко за функция: Олв. 
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II. Корекции в Инвестиционната програма за 2022 г. с целеви средства: 

Наименование на обекта 

Финанси 

ране с 

целеви 

средст 

ва 

/било/ 

Финанси 

ране с 

целеви 

средст 

ва 

/става/ 

Финанси 

ране 

със 

собств 

ени 

средст 

ва 

/било/ 

Финанси 

ране 

със 

собстве 

ни 

средств 

а 

/става/ 

Корекция 
„+"/"-„ 

§5100 „Осыовеы ремовт на дълготрайни 

материални активи" 

Дейност 714 „Спортни бази и спорт за 

вСНЧКи" 

Обект: „ Основен ремонт спортно игрище, 

град Русе- проекти + АН, СМР и СН, град 
21400 21 118 -282 

Русе" 

§5203„Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения" 

Дейност 619 „Други дейвоств ло 

жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното 

развитие" 
Обект: „Изграждане на нова отоплителна 

инсталация в сградата на бул. „Ген. 0 2219 27781 +2219 
Скобелев"№ 45 

§5206„Изграждане на иыфраструктурни 

обекти", 

Дейност 619 „Други дейиости по 

жилищвото стровтелство, 

благоустройството и регионалното 

развитие" 

Обект: ,,детска площадка за деца от 0 до 3 
г. разположена югозаладно от бл.45, жил. 
кв. "Дружба 3, град Русе" 

10 246 10 226 -20 

Обект: детска площадка за деца от 0 до 3 
г. разположена западно от бл. Г. Кирков", 

10 968 10 944 -24 

ЦГЧ, град Русе « 

Обект: Изработване на ИТП за нова 
комбинирана детска площадка от 0 до 18г 
в прилежащ терен на север от ул. 3 470 3 270 -200 
Александровска, УПИ VI-3759, кв.300, с 
места за отдих, парково оборудване и 
озеленяване., Русе 

Обект: Изработване на ИТП за обновяване 
на съществуваща детска площадка на юг 2 000 1980 -20 
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от бл.3 в кв. Дружба 3 за деца от 3 до 12г. 

Обект: Изработване на ИТП за Детска 

площадка за деца от 0 до 3г. при бл. 

"Фазан", ЦГЧ, град Русе 

Обект: „Изработване на ИТП за 

2000 1980 -20 

Облагородяване на входно пространство 

на жил. к-с "Чародейка - Г-юг", кв. 604, на 

запад и на юг от бл.117 и бл.118 в т.ч.: 

алеи, ллощадки с ларкови елементи, 

паркова мебел и съоръжения за игра и 

релакс, озеленяване. Части: 

4 000 3 996 -4 

"Паркоустройство и благоустройство", 

"Геодезия", "Ел", "В и К", Конструктивни 

становища", "ПБЗ" 

Обект: „Изработване на ИТП за 

Благоустрояване общински терен в кв. 

205-за жил. стр-во заключен между ул. 

"Цариград", Механа "Русе", гаражи, бл. 

"Мургаш" и бл. "Георги Димитров-2" в 

т.ч.: слортно игрище; озеленяване, anеи, 

места за отдих с паркова мебел. Части: 
6 000 4 691 -1309 

"Паркоустройство и благоустройство", 

"Геодезия", "Конструктивни становища"; 

ПБЗ, "ЕЛ", град Русе 

Девност 713 „ Спорт за всички" 

Обект:"Баскетболно игрище в 

междублоковото лространство на бл. 

"Мура", бл. "Хвойна", кв. "Здравец 

Изток". Части: "Паркоустройство и 

благоустройство", "Геодезия", 

"Конструктивни становища", ПБЗ, "ЕЛ", 

град Русе" 3500 3160 -340 

Всичко разходи по бюджет 

ПЕнЧОЅIVIИЛКОв 

Кмет на Община Русе 

5 

Олв. 


