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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 83 
 

по Протокол  № 9 / 25.06.2020 г. 
 

 

Относно: Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община 

Попово за 2020г. 

 
 

Общ брой общински съветници:  29 

Общ брой присъстващи съветници:  28  

 

 

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

 

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за 

публичните финанси 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. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект 

„Изготвяне на технически проект за общински път TGV2133 от км. 7+700 до км. 

10+700 /отсечка от с. Манастирца до граница с общ. Стражица/” от § 51-00 „Основен 

ремонт на дълготрайни материални активи“ на § 53-09 “Придобиване на други 

дълготрайни нематериални активи”; 

2. Отпада от инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности 

на §51-00 “Основен ремонт на дълготрайни материални активи”, за дейност 530 

„Център за настаняване от семеен тип” – обект „Основен ремонт на отоплителен 

котел тип Плам в Звено Центрове за настаняване от семеен тип и Център за 

обществена подкрепа Попово“ със сумата 8 700 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2020 г./; 

3. Включва се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §52-03 “Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения”, за 

дейност 530 „Център за настаняване от семеен тип” – обект „Доставка и монтаж на 

отоплителен котел за Звено Центрове за настаняване от семеен тип и Център за 

обществена подкрепа Попово“ със сумата 11 000 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2020 г./; 

4. Увеличава се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата 

дейности на §51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 

738 „Читалища” – обект „Основен ремонт покрив Читалище с. Ломци - в т.ч. 

проектиране, СМР, авт. надзор, оценка на съответствие и стр. надзор” със сумата 14 

800 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2020 г./; 
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5. Включва 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-ИПРЗ /Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и 

застрояване/ за УПИ І, отреден за „базар, медицински център и търговия“, кв.131, гр. 

Попово, ж.к. „Русаля“ – със сумата 5 000 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2020 г./; 

6. Включва 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-ИПРЗ /Подробен устройствен план – Изменение на план за регулация и 

застрояване/ за УПИ ІІІ, отреден за „озеленяване, търговия и услуги“, кв.146, гр. 

Попово, бул. „М. Маджаров“ – със сумата 5 000 лв. /източник: целева субсидия за 

капиталови разходи от 2020 г./; 

7. Включва 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-ПЗ и Изменение на ОУП на община Попово за гробищни паркове: за гр. 

Попово – ПЗ, с. Ломци – ПЗ, с. Априлово – ПЗ и с. Глогинка – Изменение на ОУП и 

ПЗ“ – със сумата 20 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2020 

г./; 

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

„Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 619 „Други 

дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” – 

обект „Проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 жилищни сгради в гр. 

Попово"“ със сумата 47 100 лв. 

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

параграфи бюджета на общината за 2020 година. 

 

  

 

 

 

 

Гласували:   за -  20   ;  против -  0  ;   въздържали се –  6  ; 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


