ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЛЯРОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 36
от заседанието на 28.06.2018 г.
по точка 1 от дневния ред
Относно: Промяна на бюджета и инвестиционната програма на общината за 2018
година, докладва Христо Христов – кмет на общината, ОбС взе Решение № 455 На
основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет Болярово

Р Е Ш И:
I. 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 2018 година,
съгласно Приложение №1:
1. Да се добавят в списъка следните обекти:
1.1. Мултифункционално устройство А.3 за община Болярово на стойност
1883 лв., да се финансира от целеви средства ;
2. Да се променят в списъка следните обекти:
2.1. Компютърни конфигурации за община Болярово 7 бр. на стойност 7000
лева да станат 5 бр. за 5117 лева. Финансирани са от целеви средства.
II. На основание чл.27, ал.1 от Наредба № 4 одобрява следните изменения:
1. По приходите:
1.1. Увеличение в приходната част:
-§ 28-02 „Глоби, санкции и нак. лихви”
152 лв.
-§ 28-09 „Наказателни лихви за данъци, мита и
381 лв.
осигурителни вноски
-§ 36-19 „Други неданъчни приходи”
1832 лв.
Всичко увеличение на приходите:
2365 лв.
2. По разходите:
2.1. Увеличение кредита за издръжка от собствени средства:
-дейност „Общинска администрация“
3992 лв.
-дейност „Детски градини“
10000 лв.
-дейност „Други дейности по образованието“
2000 лв.
-дейност „Осветление”
6000 лв.
-дейност „Озеленяване“
3000 лв.
-дейност „Спортна база“
3000 лв.
-дейност „Други дейности по икономиката“
7000 лв.
Всичко увеличение на разходите:
34992 лв.
2.2. Намаление кредита за ФРЗ и издръжка от собствени средства :
-дейност „Детски градини“ – Дофинансиране
22627 лв.
-дейност „Резервен фонд“
10000 лв.
Всичко намаление на разходите:
32627 лв.
III. 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.
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Гласували: 7 “за”;

0 “против”;

0 “въздържали се”

1.Атанас Борисов Дженков
2.Атанас Стайков Ангелов
3.Бинка Петрова Величкова
4.Златина Николаева Николова
5.Красимир Любчов Григоров
6.Съба Георгиева Недева
7.Янко Кирилов Анев

Вярно с оригинала!

Снел преписа:_________________
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/Ст. Николова/

