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ОТНОСНО: Допълнение към Предложение №990/25.11.2022 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 №990/25.11.2022 г. за корекция на бюджета на Община Русе за 2022 
година, както следва: 

1. Във връзка с провеждането на Световна купа по кану маратон през 2023 г. и 

Световно първенство по драконови лодки през 2025 г., на езерото „Липник" в с. 

Николово е необходимо Община Русе като домакин на състезанията да изпълни 

определени технически изисквания, предвид поетите ангажименти към 

Международната федерация по кану-каяк (ISF), част от които е изграждането на нов 

пешеходен мост, между голямото и малкото езеро, с което ще се постигне по-добра 

комуникационна свързаност в района на езерото, както и по-добра визия на 

територията на лесопарка. 

Предлагам създаване на нов обекта в Инвестиционната програма за 2022 г. в 

дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура", „Изграждане на 
пешеходен мост на езеро Липник в с. Николово община Русе" за 100 000 лв., §5206 
„Изграждане на инфраструктурни обекти". Средствата в размер на 100 000 лв. се 

осигуряват от §0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи", дейност 998 
„Резерв". 

2. Посrьпила докладна записка от кмета на кметство Николово за компенсирана 

промяна в дейност 623 „Чистота". Поради липса на кадри, предвид ниското 

възнаграждение е назначен трети по ред тракторист с по-голям трудов стаж, съответно 
по-голям процент прослужено време. Предлагам корекция в Приложение № 17 Справка 
за численост на персонала и разходите за заплати за 2022 г. за местни дейности. С 
предложението не се променя численосrга на персонала. Средствата се осигуряват от 
§ 1015 „Материали" на същата дейност. 

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване 
на околната среда" 

дейност 623 „Чистота", в т.ч. било: става: корекция: 
Кметства 

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала 
нает по трудови правоотношения" 289 824 лв. 290 349 лв. +525 лв. 
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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. Разходи - местни дейности 

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално 

опазване на околната среда" 

дейност 623 „Чистота" 

Кметство Николово 

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала 

нает по трудови правоотношения" 

§ 1 О 1
всичко за дейност: 

всичко за функция: 

ФУНКЦИЯ „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" 

дейност 719 „Други дейности по спорта и физическата култура" 

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти" 

Обект: „Изграждане на пешеходен мост на езеро Липник в с. Николово 

община Русе" 

вснчко за дейност: 

всичко за функция: 

ФУНКЦИЯ Разходи некласифицирани в другите функции 

дейност 998 „Резерв" 

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи" 

всичко за дейност: 

всичко за функция: 

всичко разходи по бюджета: 

ПЕ 

Кме 

/ 
г Г 

о милков 
на Община Русе 

1 

стопанство и 

+525 лв. 

- 525 лв. 

Олв.

Олв. 

+100 000 лв. 

100 000 лв. 

100 000лв. 

-100 000 лв. 

-100 000 лв. 

-100 ОООлв. 

Олв. 
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