
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА 
 

НА ПРОМЕНИТЕ ПО БЮДЖЕТА към 31.07.2015 година 
 
 

Относно: Промени по бюджета 
 
Предлаганите промени са във връзка с чл. 124, ал. 2 от Закона за публичните финанси 

 
 ПО ПРИХОДИТЕ: 
Предложените промени на Неданъчните приходи за Делегираните от държавата 

дейности са  във връзка с реализирани собствени приходи в Дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт”. 

Увеличението на държавните трансфери в размер на 27 900 лева  представлява получен 
трансфер от Министерство на културата в Регионален Исторически Музей - В.Търново във lcpud 
със сключен договор за редовни теренни археологически проучвания и теренна консервация на 
три археологически обекта за 31 000 лева. 

 
Промените за Местните данъчни и  неданъчни приходи представляват реализирани 

дарения в РИМ В. Търново – 3 405 лв.;  
 
 
 
ПО РАЗХОДИТЕ:  

 
Разходите за държавни дейности във: 
- Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на 12 лева е във връзка с 

реализирани собствени приходи в училища;  
- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” – прехвърлянето на средства 

в размер на 8 806 лева между Община Велико Търново и Център за социални услуги е с цел 
осигуряване на бюджетни кредити за Домове за деца от реализирани преходни остатъци от 
предходни години; 

- Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” 
увеличението в размер на 27 900 лева отразява получения трансфер от Министерство на 
културата в РИМ – Велико Търново. 

 
Разходите за държавни дейности финансирани с общински приходи във: 
-  Функция 2 “Отбрана и сигурност” –промяната в размер на 1 795 лв. е за осигуряване 

на бюджетни кредити за допълнителни разходи по Възстановяване на църковна сграда 
"Успение Пресветая Богородица", гр. Килифарево; 

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - увеличението в размер на  
16 331 лв. представлява осигуряване на средства за трудови разходи по програмата за 
временна заетост – 72 лева и 16 259  лева за дофинансиране на Центъровете за настаняване от 
семеен тип; 
  - Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 3 „Култура” 
увеличението в размер на 23 782 лева включва осигуряване на кредити за трудови разходи на 
заетите служители и издръжка на  Мултимедиен посетителски център, съгласно т. 7.1 от 
Решение №561/07.02.2013 г. на ВТОбС и т.7 от Решение №1419/12.02.2015 г. на ВТОбС –        
20 377 лева, осигуряване на кредити за издръжка от реализираните дарения от РИМ В. Търново 
– 3 405 лева; 

 
  
Разходите за местни дейности във:  
- Функция 1 „Общи държавни служби” – намалението в размер на – 134 201 лева е както 

следва: намаление в размер на 150 000 лева от издръжката на Общинска администрация за 
осигуряване на кредити по други дейности и увеличение в размер на 15 799 лева по бюджета 
на Общински съвет – Велико Търново за осигуряване на средства за издръжка; 



-  Функция 2 “Отбрана и сигурност” - намалението в размер на 1 795 лв. е за 
осигуряване на кредити за допълнителни разходи по Възстановяване на църковна сграда 
"Успение Пресветая Богородица", гр. Килифарево; 

 - Функция 3 “Образование” – увеличението в размер на – 21 540 лева по бюджета на 
община Велико Търново е за капиталови разходи, а по бюджета на Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” – увеличението в размер на 4 688 е от отстъпи от наеми;  
  - Функция 4 „Здравеопазване” – увеличението в размер на 3 019 лева е    за осигуряване 
на кредити за капиталови разходи, свързани с изпълнението на проект: „Реконструкция и 
обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико 
Търново”, ДБФП №BG161PO001/1.1-11/2011/019; 

- Функция 5 „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - намалението в размер на   
3 019 лв. представлява осигуряване на средства за други функции; 
  - Функция 6 “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” – увеличението 
в размер на 26 034 лева  е за осигуряване на бюджетни кредити за група  „Жилищно 
строителство и БКС” – 10 752 лв. и за дейности по Опазване на околната среда – 15 282 лв.  
  -  Функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – в група 2 „Физическа 
култура и спорт” намалението  в размер на 9 410 лева представлява осигуряване на кредити по 
други функции - 10 000 лева и увеличение  от 590 лева предназначено за спортната база -       
с. Ресен; 
  -  Функция 8 “Икономически дейности и услуги” –  увеличението в размер на 54 641 лева 
представлява осигуряване на кредити за дейностите по Управление, контрол и регулиране на 
дейностите по транспорта и пътищата. 
 
  Промените по Инвестиционната програма по бюджета към 31.07.2015 година са както 
следва: 
  - Реконструкция и модернизация  ЦДГ "Ален мак"– 21 540 лв. 

- Пенсионерски клуб - кв. "Чолаковци" прехвърляне на кредити в размер на 24 700 лева 
от §§5100 Основен ремонт на ДМА  в §§ 5206 Инфраструктурни обекти  

- Дейности по Фонд "Инициативи на местните общности" – включване с. Пушево - 
Ремонт площадно пространство – 11 484 лева; 

- СОУ "Емилиян Станев"- компютри – 4 399 лева; 
 - СОУ "Вела Благоева"- копирна машина 1 914 лева; 
- ЦДГ "Евгения Кисимова" - стопански инвентар 2 391  лв.; 

  - Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен 
център – Велико Търново”, №BG161PO001/1.1-11/2011/019 –     3 019 лв.  

 - Компютър за нуждите на ОП "Зелени системи" – 606 лева 
- Климатични системи за нуждите на ХГ "Борис Денев" – 2 832 лв. 
- Система "Индивидуален екскурзовод" за нуждите на Мултимедиен център- 13 278 лв. 
- ПП "Бизнеснавигатор", РНБ "П.Р.Славейков – 1 351 лв. 

 
 
 
 

НИКОЛАЙ АШИКОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


