ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 30
от заседанието на 15.12.2017 г.
по точка 1 от дневния ред
Относно: Промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2017
година, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе Решение № 353
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово:

Р Е Ш И:
1. 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:
1.1. Да отпадне обект ППР „Модернизация на улично осветление в община
Болярово” на стойност 18000 лева, финансиран е със собствени средства;
1.2. Да се добави обект „Изграждане на паметник на загиналите във войните
от с.Странджа” на стойност 5000 лв., да се финансира от целеви средства ;
2. На основание чл.27, ал.1 от Наредба № 4 одобрява следните изменения:
2.1. По приходите:
2.1.1. Увеличение в приходната част:
-§ 13-01 „Данък върху недвижимите имоти”
5350 лв.
-§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество”
12100 лв.
-§ 27-29 „Други общински такси”
40 лв.
-§ 28-02 „Глоби, санкции и нак. лихви”
2840 лв.
-§ 36-19 „Други неданъчни приходи”
91 лв.
-§ 31-18 „Получени от общини целеви трансфери
5000 лв.
от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488-001 ххх-х
”
-§ 62-02 „Предоставени трансфери за ЕС”
-1519 лв.
Всичко увеличение на приходите:
23902 лв.
2.1.2. Намаление в приходната част:
-§ 13-04 „Данък при придобиване на имущество по
12450 лв.
дарение и възмезден начин”
-§ 13-08 „Туристически данък”
2900 лв.
-§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги,
100000 лв.
стоки и продукция”
-§ 24-06 „Приходи от наеми на земя”
60000 лв.
-§ 27-11 „Такси за административни услуги”
6930 лв.
-§ 37-01 „Внесен ДДС”
+21378 лв.
Всичко намаление на приходите:
160902 лв.
2.2. По разходите:
2.2.1. Увеличение кредита за капиталови разходи от целеви средства:
-дейност „Други дейности по културата“ §52-06
5000 лв.
Всичко увеличение на разходите:
5000 лв.
2.2.2. Намаление кредита за капиталови разходи от собствени средства :
-дейност „Осветление” §53-09
18000 лв.
Всичко намаление на разходите:
18000 лв.
2.2.3. Намаление кредита за издръжка на ДД и МД:
-дейност „Детски градини”
25000 лв.
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-дейност „Неспециализирани училища”
ОУ Ст.Караджово
-дейност „Други дейности по образованието”
-дейност „Други дейности по образованието”
СУ Болярово
-дейност „Център за настаняване от семеен
тип” - Дофинансиране
-дейност „Водоснабдяване и канализация”
-дейност „Опазване на околната среда”
-дейност „Спортна база”
-дейност „Читалища” – дофинансиране
-дейност „Други дейности по селско и горско
стопанство”
-дейност „Други дейности по туризма”
Всичко намаление на разходите:
2.2.4. Увеличение кредита за издръжка на МД:
-дейност „Общинска администрация”
-дейност „Служби и дейности по поддържане, ремонт
и изграждане на пътищата”
-дейност „Други дейности по икономиката”
Всичко увеличение на разходите:
-

18000 лв.
3000 лв.
4000 лв.
8000 лв.
4000 лв.
1000 лв.
7000 лв.
8000 лв.
70000 лв.
1000 лв.
149000 лв.
19000 лв.
3200 лв.
2800 лв.
25000 лв.

3. Намалява бюджета на СУ „Д-р Петър Берон” гр. Болярово за 2017г.дофинансиране с 4000 лв. и на ОУ „Ст.Караджа” с. Ст. Караджово за 2017г. дофинансиране с 18000 лева .
4. Увеличава лимита за разходи за изплащане на помощи по решение на
общински съвет в размер на 1000 лева.
5. 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”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Димитър Михов Драгоманов
5.Донка Ангелова Ботева
6.Златина Николаева Николова
7.Мария Стоилова Маринова
8.Пламен Петров Петков
9.Съба Георгиева Недева
10.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________ /Ст.Николова/
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