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       Р  Е  Ш  Е  Н  И  E 
№ 55 

 

взето с Протокол № 5 от заседание на 
Общински съвет – Садово, проведено на 26.02.2016 година 

 

 

 

            По т. 4 от дневния ред „Предложение от кмета на Общината относно 

корекция на решението за приемане на бюджета за 2016 година” 

на основание: Чл. 21 ал.1 т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация 

Общински съвет – Садово 
Р  Е  Ш  И: 

 

 

1. Коригира точка 1.6 на Решение №49/26.01.2016г. за приемане на  
бюджета на община Садово за 2016 г. за приемане на бюджета на общината за 
2016г., която става със следния текст: „Утвърждава списък на длъжностите 
и лицата, имащи право на транспортни разходи(Приложение № 4 и 4А), 
както следва: 

- за педагогически персонал в образованието – 100 %; 

- за медицински персонал в образованието – 85 %; 

- за останалите служители – 65 %. 

 

2. Коригира Приложение № 2 от Решение № 49/26.01.2016г. за приемане  
на бюджета на Община Садово за 2016 г.: 
     Поименен списък и разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2016г. 

 

1. Обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови разходи за 2016г.: 

Рехабилитация на улици в гр. Садово                                           49000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Селци                                              30000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Моминско                                       25000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Поповица                                        51000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Кочево                                             22000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Болярци                                           84000 лв. 



Рехабилитация на улици в с. Караджово                                      33200 лв. 

 

                                     Всичко с целева субсидия                       294200 лв. 

 

2. Обекти, финансирани с общински приходи и останали наличности към 

31.12.2015г.: 

Рехабилитация на улици в с. Милево                                            60000 лв. 

Ремонт на общ.път „Садово-Чешнегирово”                                   4000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Караджово                                        3800 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Чешнегирово                                  50000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Богданица                                       25000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Катуница                                         85000 лв. 

Рехабилитация на улици в с. Ахматово                                        12400 лв. 

Ремонт на Пенсионерски клуб в гр. Садово                                 10 000 лв. 

Ремонт на общ.път „Катуница-Болярци”                                      30000 лв. 

Система за видеонаблюдение                                                         23793 лв. 

Ремонт на Читалище в с. Чешнегирово                                         10000 лв. 

Изграждане на детска площадка в гр. Садово                              15000 лв. 

Ремонт на кметство в с. Ахматово                                                   8000 лв. 

Автомобил за Общинска администрация(лизинг)                       66000 лв. 

Автомобил за социалните дейности (лизинг)                               25000 лв. 

                                                                            Всичко                 427993 лв. 

 

                                                                                                         722193 лв. 

 

           По т. 4 се извърши поименно гласуване. 
 

 

  БРОЙ СЪВЕТНИЦИ                 -   17 
  БРОЙ ПРИСЪСТВУВАЛИ      -   17 
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ЗА”       -    17         
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ПРОТИВ”    -  НЯМА   
  БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ”ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” –  НЯМА 
 

 

                        

 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА!                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/  
ПРОТОКОЛЧИК:   /п/                     
                         /Д. ДИНКОВА/                                                    /АТ. ТЕЛЧАРОВ/    
 


