
 

                                     

 

                                  ОБЩИНА САДОВО, ПЛОВДИВСКА ОБЛАСТ 

                 4122  гр. Садово,  ул. “Иван Вазов”  № 2, тел: 03118/26-01  и 03118/21-71,  

                                 факс  03118/25-00, ел. адрес:  obsadowo@abv.bg 

  

 

  

                                                                                      ДО 

                                                                                      ОБЩИНСКИ СЪВЕТ САДОВО 

                                               

   

 

                         ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ: ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ЗДРАВКОВ- КМЕТ НА ОБЩИНА САДОВО 

ОТНОСНО: Корекция на бюджета за 2014 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 2014 г. 

         Във връзка с подготовката на общината за зимно поддържане на общинската 

пътна мрежа и улиците в населените места , предлагаме да се закупи гребло , което да 

се прикачи към собствената техника на общината , което ще поевтини услугата за 

снегопочистване. Сумата от 2500 лв. за греблото предлагаме да се осигури от дейност 

„Ремонт улици” . 

          Предлагаме де се извършат корекции в обектите , финансирани с целевата  

субсидия за капиталови разходи в зависимост от необходимостите , настъпили от  

реалното изпълнение на обектите , без да се включват нови обекти или да се изключват 

стари .  

                                                                                                  Било             Става 
Ремонт улици в с.Поповица   25000 24575  

Изграждане на ул."Ивайло в с.Чешнегирово" 20000 20000  

Ремонт улици  в гр.Садово   18000 15790  

Ремонт улици в с.Караджово   18400 16577  

Ремонт улици в с.Катуница   29035 45837  

Ремонт улици в с.Селци    20000 13969  

      

    Общо 130435 136748  

Ремонт на общ.път  "Катуница-
Болярци" 

 65550 59237  

  Общо   195985 195985  

Обекти,финансирани с резерв -целева субсидия за капиталови разходи за 2014 г.(5%): 

Ремонт улици в с.Катуница   6865 552  

Ремонт на общ.път  "Катуница-
Болярци" 

 3450 9763  

    Общо резерв 10315 10315  

                                                                                        Общо      206300    206300 

             РЕШЕНИЕ 

           Коригира бюджета на общината , както следва: 

 

mailto:obsadowo@abv.bg


             В раздел „Местни дейности”: 

             1.В  дейност „ремонт улици ” намаля  §1020 ”Външни услуги ” с 2500 лв. 

              В дейност „Чистота” увеличава § 5203 „Др.оборудване”  с 2500 лв. 

             2.В дейност „Ремонт пътища” намаля § 5100 „Основен ремонт”  с 6315 лв. 

                 В дейност „Ремонт улици” увеличава § 5100 „Основен ремонт”  с 6315 лв. 

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

финансирани с общински приходи и останали в наличност на 31.12.2013 г.”, 

обекти: 

               -„Гребло за снегопочистване – 2500 лв.”                  

               4.Утвърждава „Обекти, финансирани с целева субсидия за капиталови 

разходи за 2014 г.: 
Ремонт улици в с.Поповица    24575  

Изграждане на ул."Ивайло в с.Чешнегирово"  20000  

Ремонт улици  в гр.Садово    15790  

Ремонт улици в с.Караджово    16577  

Ремонт улици в с.Катуница    45837  

Ремонт улици в с.Селци     13969  

      

    Общо  136748  

Ремонт на общ.път  "Катуница-
Болярци" 

  59237  

  Общо    195985  

Обекти,финансирани с резерв -целева субсидия за капиталови разходи за 2014 г.(5%): 

Ремонт улици в с.Катуница    552  

Ремонт на общ.път  "Катуница-
Болярци" 

  9763  

    Общо резерв  10315  

                                                                                        Общо                    206300 

 

                                  

                                     Изготвил- дир.”ОА”: 

                                                                        (Й.Ташев) 

 

                                  С уважение 

                                  Кмет на община Садово: 

 

                                                                            (Д.Здравков) 

                


