
 

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 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. 

         Във връзка с работата на групата за ремонти на улици е необходимо спешно да се закупи 

от резерва за неотложни разходи фугорез за 4100 лв.      

         Във връзка със завършването на проекта по ПРСР за изграждане на пречиствателна 

станция за отпадни води в с.Кочево е необходимо да се заплати допълнително изграждане на 

част от ел.захранването на обекта, която не е включена в проекта. Предлагаме необходимата 

сума в размер на 7400 лв. да се осигури от резерва за неотложни разходи. 

          В резултат на бедствията през 2014 г. беше засегнат общинския път Богданица – Конуш. 

Поради невъзможността да се осигурят средствата за ремонта от комисията по бедствия и 

аварии, предлагаме от резерва за неотложни разходи да се отделят 30000 лв. за  ремонтирането 

на пътя. 

          Предлагаме следния проект за       

             

 

 

 РЕШЕНИЕ 

            

Коригира бюджета на общината , както следва: 

             В раздел „Местни дейности”:  

             1.Намаля резерва за неотложни разходи с 41500 лв. 

             2.Увеличава в дейност „Ремонт улици” , пар.5203 „Стопански инвентар ” – 4100 

лв. 

             3.Увеличава в дейност „ВИК”, пар.5206 „Изграждане на инфраструктурни 

обекти” – 7400 лв. 

             4. увеличава в дейност „Ремонт пътища”, пар.5100 „Основен ремонт” – 30000 лв 

             3.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: 

               - „Фугорез – 4100 лв.”; 

               -„Изгрaждане на ел.захранване на ПСОВ в с.Кочево-7400 лв.” 

               -„Ремонт на общински път „Богданица – Конуш” – 30000 лв.” 

 

 

                                     Изготвил- дир.”ОА”: 

                                                                       (Й.Ташев) 

                                  С уважение 

                                  Кмет на община Садово: 

 

                                                                            (Д.Здравков) 
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