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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 16 
 

по Протокол  № 3 / 19.12.2019 г. 
 

 

Относно: Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община 

Попово за 2019 г. 

  

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  29  

 

Докладва: д-р Людмил Веселинов – Кмет на Община Попово 

 

 

На основание чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 21, 

ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, 

обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община 

Попово,   Общинският съвет 

РЕШИ 
 

 1. Приема изменения по местните приходи от Бюджета на Община Попово 

за 2019 г. съгласно Приложение №1; 

2. Приема изменения по разходите от Бюджета на Община Попово за 2019 г. 

съгласно Приложение №2; 

3. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 865 „Други 

дейности по туризма” – обект „Въжена въртележка за Екопътека "Голямата река" с. 

Иванча“ със сумата 5 160 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2019 

г./; 

4. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 

“Основен ремонт на ДМА”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа” – обект „Основен ремонт на тротоарни настилки по пл. "3 - ти март" - 

изток от ул. "Д. Благоев" до ул. "България", в т.ч.: изработване на работен проект: - 1 000 

лв., СМР: - 40 400 лв., авторски надзор: - 500 лв., оценка на съответствие на 

инвестиционен проект: - 500 лв., строителен надзор: - 1 000 лв.” със сумата 14 лв. 

/източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 

5. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 51-00 

“Основен ремонт на ДМА”, за дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на 

уличната мрежа” – обект „Реконструкция и рехабилитация на основната транспортно-

комуникационна мрежа в ж.к. "Младост" - 1 и 2 и прилежащата първостепенна 

(обслужваща) улица за комлекса "Болнична", гр. Попово" - за част Електро ” със сумата 1 

лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 

6. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности, за дейност 311 

„Детски градини” – обект „Изграждане на сградна водопроводна инсталация ДГ 

"Лястовичка" № 3” със сумата 100 лв. /източник: целева субсидия за капиталови 
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разходи/, като обекта се променя от § 52-06 “Изграждане на инфраструктурни обекти” на 

§ 51-00 “ Основен ремонт на ДМА“; 

7. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-02 

“Придобиване на сгради“ за дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие” – обект „ЖБ кв. 112, в т.ч.: СМР: 46 000 лв. 

и строителен надзор: 9 948 лв.” със сумата 2 751 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи/; 

8. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за дейност 622 

„Озеленяване“ – обект „Техника за озеленяване“ със сумата 425 лв. /източник: целева 

субсидия за капиталови разходи/; 

9. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 53-09 

“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 

обект „ПУП -ПУР "Промишлена зона изток от ул. "Ген. Прохоров" до ул. "Фотинова" и 

връзка с източен обходен път - ІІІ 513"” със сумата 198 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи/; 

10. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 53-09 

“Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 

обект „ПУП -ПУР "Промишлена зона юг от ул. "Възстаническа" до западен обходен път - 

ІІ  51" със сумата 66 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи/; 

 11. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности източника на 

финансиране за обект „Изготвяне на технически проект за общински път TGV2133 от км. 

7+700 до км. 10+700 /отсечка от с. Манастира до граница с общ. Стражица/” в размер на 

40 000 лв. /7 065 лв. от целева субсидия за капиталови разходи и 32 935 лв. собствени 

бюджетни средства/ и става, както следва: 15 780 – от целева субсидия за капиталови 

разходи и 24 220 – от собствени бюджетни средства; 

 12. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Беседка за 

гробищен парк село Водица” от § 52-19 „Придобиване на други ДМА“ на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”; 

 13. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и 

параграфи бюджета на общината за 2019 година. 
 

 

 

 

Гласували:   за -   21  ;  против -  0  ;   въздържали се –   8  ; 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


