ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 27
от заседанието на 28.09.2017 г.
по точка 14 от дневния ред
Относно: Промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2017 година.
докладва: Христо Христов – кмет на общината
ОбС взе Решение №326 на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, Общински съвет- Болярово
РЕШИ:
На основание чл.27, ал.3 от Наредба № 4 на Общинския съвет за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет приема промяна на инвестиционната програма на общината за 2017 година, съгласно
Приложение №1, както следва:
В поименния списък за инвестиционната програма на общината за 2017 г. е необходимо да отпаднат следните обекти:
1.1. Мултифункционално устройство А-4 – 2 бр.на стойност 1500 лв., финансирането е със собствени средства
1.2. Климатици – 10 бр. на стойност 10000 лв., финансирането е със собствени средства ;
Да се променят следните обекти:
1.3. Основен ремонт на ОУ „Ст.Караджа” с.Ст.Караджово на стойност 220333 лв. да стане 1800 лв., финансиран
от собствени средства ;
1.4. Обект „ОР на улица „Първи май” с.Г.Крушево на стойност 30000 лв., да стане „ОР на улици „Първи май” и „9ти септември” с.Г.Крушево да се промени финансирането от целеви средства - 20000 лв. и от собствени
средства – 10000 лв.;
1.5. Обект „ОР на улици „Г.Раковски”, „Вардар” и „Т.Узунов” Ст.Караджово на стойност 20000 лв., да се промени
финансирането от целеви средства -15000 лв. и от собствени средства – 5000 лв.;
1.6. Обект „ОР на улица „Мичурин” и „Страхил войвода” с.Попово на стойност 15000 лв., да се промени
финансирането от целеви средства -10000 лв. и от собствени средства – 5000 лв.;
1.7. Обект „ОР на улица „Г.Бенковски”, „Г.Димитров” и „Капитан Петко войвода” с.Шарково на стойност 30000 лв.,
да се промени финансирането от целеви средства -20000 лв. и от собствени средства – 10000 лв.;
1.8. Обект „ОР на улица „Язовирска” с.М.Шарково на стойност 20000 лв., да се промени финансирането от
целеви средства -15000 лв. и от собствени средства – 5000 лв.;
1.9. Обект „ОР на улица „Г.Димитров” с.Ружица на стойност 35000 лв., да се промени финансирането от целеви
средства -25000 лв. и от собствени средства – 10000 лв.;
1.10. Компютърна конфигурация на стойност 5000 лв. да стане 4575 лв.,финансирането е от собствени средства;
1.11. Снегопочистваща машина с гребло на стойност 216000 лв. да стане 210000 лв. Да се финансира от целеви
средства – 175000 лв. и от собствени средства – 35000 лв. ;
1.12. Отоплителен котел Болярово на стойност 20000 лв. да стане 19600 лв., да се финансира от целеви
средства – 12500 лв. и от собствени средства – 7100 лв.
Да се добавят следните обекти:
1.13. Проектор 1 брой за СУ „Д-рП. Берон” гр.Болярово на стойност 1117 лв., да се финансира от собствени средства;
1.

2. На основание чл.27, ал.1 от Наредба № 4 одобрява следните изменения:
2.1. По приходите:
2.1.1. Намаление в приходната част:
-§ 40-40 „Постъпления от продажба на земя”
120000 лв.
Всичко намаление на приходите:
120000 лв.
2.2. По разходите:
2.2.1. Намаление кредита за капиталови разходи от собствени средства :
-дейност „Общинска администрация” §52-01
675 лв.
-дейност „Общинска администрация” §52-03
4400 лв.
-дейност „Дом за лица с умствена изостаналост”
1250 лв.
§52-01 ( Преходен остатък )
-дейност „Център за социална рехабилитация 1000 лв.
и интеграция” §52-03 ( Преходен остатък )
-дейност „Неспециализирани училища“ §51-00 65250 лв.
Дофинансиране
-дейност „Други дейности по икономиката“§52-03
5000 лв.
-дейност „Други дейности по икономиката“§52-04
86000 лв.
Всичко намаление на разходите:
163575 лв.
2.2.2. Увеличение кредита за капиталови разходи от собствени средства :
-дейност „Неспециализирани училища” §52-05 (СУ)1117 лв.
-дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на
45000 лв.
уличната мрежа“ §51-00
-дейност „Други дейности по икономиката” §52-03
35000 лв.

Всичко увеличение на разходите:
81117 лв.
2.2.3. Намаление кредита за капиталови разходи от целеви средства:
-дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на
45000 лв.
уличната мрежа“ §51-00
-дейност „Други дейности по икономиката“ §52-04
130000 лв.
Всичко намаление на разходите:
175000 лв.
2.2.4. Увеличение кредита за капиталови разходи от целеви средства:
-дейност „Други дейности по икономиката“ §52-03
175000 лв.
Всичко увеличение на разходите:
175000 лв.
2.2.5. Намаление кредита за ФРЗ и издръжка на ДД и МД:
-дейност „Столове” §01-01
3000 лв.
-дейност „Неспециализирани училища“ §10-20(СУ)
1117 лв.
-дейност „Център за настаняване от семеен
6000 лв.
тип” §01-01 ( Дофинансиране )
-дейност „Опазване на околната среда” §10-20 3000 лв.
-дейност „Спортна база” §10-00
5000 лв.
-дейност „Резервен фонд“ §97-00
50000 лв.
Всичко намаление на разходите:
68117 лв.
2.2.6. Увеличение кредита за издръжка на ДД и МД :
-дейност „Общинска администрация” §10-00
10148 лв.
-дейност „Други дейности по образованието” §02-084252 лв.
Дофинансиране
-дейност „Дом за лица с умствена изостаналост”
1250 лв.
§10-30 ( Преходен остатък )
-дейност „Център за социална рехабилитация 1000 лв.
и интеграция” §10-30 ( Преходен остатък )
-дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на
3000 лв.
уличната мрежа“ §10-15
-дейност „Други дейности БКС” §10-00
9000 лв.
-дейност „Обредни домове и зали“ §10-00
1925 лв.
Всичко увеличение на разходите:
30575 лв.
3. Увеличава и намаля субсидиите на организациите с нестопанска цел за 2017 година, както следва:
-читалище „Възраждане” гр. Болярово
-17000 лв.
-читалище „Ст.Караджа” с. Ст.Караджово
+3700 лв.
-читалище „Ана Маймункова” с. Воден
+3700 лв.
-читалище „Светлина” с. Мамарчево
+3700 лв.
-читалище „Просвета” с. Г.Крушево
+3700 лв.
-читалище „Н.Й.Вапцаров” с. Попово
+2200 лв.
4. На основание чл.44, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация възлага на кмета
на общината да организира изпълнението на актовете на общинския съвет като извърши налагащите се корекции по бюджета,
произтичащи от горните решения.
Гласували: 10 “за”
1. Атанас Борисов Дженков
2. Атанас Стайков Ангелов
3. Бинка Петрова Величкова
4. Димитър Михов Драгоманов
5. Златина Николаева Николова
6. Красимир Любчов Григоров
7. Мария Стоилова Маринова
8. Пламен Петров Петков
9. Съба Георгиева Недева
10. Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

0 “против”;

0 “въздържал се”

Снел преписа:_________________ /Ст. Николова/

