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 5.08.2014 г. беше подписано споразумение с Министерство на
инвестиционното планиране , по силата на което предстои да се изготви Общ
устройствен план на Община Садово и МИП ще осигури 80% от финансирането на
плана. Останалите 20%- 30313 лв. трябва да се осигурят от бюджета на общината.
Във връзка с нормалната работа на новата яслена група в с.Катуница е
необходимо да се закупи нов стерилизатор за 2292 лв.
В резултат на силните дъждове беше разрушен участък от общинския път
Богданица- Конуш. За възстановяването му са необходими 26061 лв.
Освен това обекта „Съфинансиране за НДЕФ-ЦДГ Катуница и ЦДГ Богданица81000 лв” се очаква да не се изпълни и предлагаме част от средствата на обекта да се
използват за финансиране на горецитираните обекти , а останалите да отидат в резерв.
Във връзка с гореизложеното предлагаме следния проект за
РЕШЕНИЕ
Коригира бюджета на общината в раздел „Общински дейности”, както
следва:
1. Намаля в дейност „ЦДГ”, пар.5100 „Основен ремонт”- 81000 лв.
2. Увеличава в дейност „Общинска администрация”, § 5309”Други
нематериални дълготрайни активи”- 30313 лв.
3. Увеличава в дейност „ЦДГ”, пар.5203 „Стопански инвертар” – 2292 лв.
4. Увеличава в дейност „Ремонт пътища”, пар.5100 – 26061 лв.
5. Увеличава резерва за неотложни разходи с 22334 лв.
6. Включва в Поименния списък за капиталови разходи , раздел „Обекти,
финансирани с общински приходи и останали в наличност на 31.12.2013
г.” обекти:
-Общ устройствен план на Община Садово- 30313 лв.
-Стерилизатор за ЦДГ в с.Катуница – 2292 лв.
-Ремонт на общ.път Богданица-Конуш – 26061 лв.

7. Изключва от Поименния списък за капиталови разходи , раздел „Обекти,
финансирани с общински приходи и останали в наличност на 31.12.2013 г.” обект
„Съфинансиране за НДЕФ-ЦДГ Катуница и ЦДГ Богданица-81000 лв”
Изготвил- дир.”ОА”:
(Й.Ташев)
С уважение
Кмет на община Садово:
(Д.Здравков)

