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                                                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО 

                                              

   

                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ: ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО 

ОТНОСНО: Корекция на бюджета за 2015 г. 

 

         УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

         На основание чл.21,ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл.124,ал.2 и 3 от Закона за публичните 
финанси предлагаме на Вашето внимание проект за корекция на бюджета на община 
Садово за 2015 г. 
         Предлагаме да продължи изграждането на видеонаблюдение на територията на 
общината , за което да бъдат заделени 22781 лв. от резерва за непредвидени разходи. 

         Предлагаме да се предвидят 4320 лв.  за закупуването на две гребла във връзка със 
зимната поддръжка на улиците и общинската пътна мрежа.Средствата да се осигурят  
от дейност „Чистота”, пар.1015 „Матeриали”. 

         Предлагаме да се предвидят от резерва - 5000 лв. за закупуването на нов ксерокс 
за фронт- офиса и 7000 лв. за закупуването на деловодна програма за общинската 
администрация . 
         Предлагаме да се предвидят 1893 лв. от резерва за закупуването на нов бойлер за 
ОУ с.Поповица. 
          

                       

 РЕШЕНИЕ 

            

Коригира бюджета на общината , както следва: 

             В раздел „Местни дейности”:  

             1.Намаля резерва за непредвидени разходи с 36674 лв. 

             2.Увеличава, както следва: 

              -дейност „Общинска администрация” 

               - пар.5203 „Др.оборудване , машини и съоръжения” – 27781 лв.; 

               -пар.5309”Други немат. дълготрайни активи” – 7000 лв.; 

              -дофинансирана дейност „Общообразователни училища”, пар. 5203 

„Др.оборудване , машини и съоръжения”  – 1893 лв. 

             3. В дейност „Чистота”: 

               -намаля пар.1015 „Материали” – 4320 лв.; 

               -увеличава пар.5203 „Др.оборудване , машини и съоръжения” – 4320 лв. 

             2.Включва в Поименния списък за капиталови разходи , раздел „Обекти,        

финансирани с общински приходи и останали в наличност на 31.12.2014 г.” 

обекти, както следва 



               - „Закупуване на 2 гребла за снегопочистване – 4320 лв.”; 

               -„Ксерокс за общинската администрация в гр Садово – 5000 лв.”; 

               -„Деловодна програма за общинската администрация в гр Садово -7000 

лв.”; 

               -„Бойлер за ОУ с.Поповица – 1893 лв.”. 

              3. Коригира обект „Система за видеонаблюдение – от 2400 на 25181 лв.”. 

               
                                     Изготвил- дир.”ОА”: 

                                                                       (Й.Ташев) 
                                  С уважение 
                                  Кмет на община Садово: 
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