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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 182 
 

по Протокол  № 18 / 27.05.2021 г. 
 

 

Относно: Актуализация на бюджета и Инвестиционната програма на Община 

Попово за 2021 год. 
 

 

 

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 „Изграждане на детски 

площадки в ДГ "Слънце", в двора на допълнителна сграда (бившата ЦДГ №2)” от § 52-06 

„Изграждане на инфраструктурни обекти“ на § 52-03 “Придобиване на друго оборудване, 

машини и съоръжения”; 

 2. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Изграждане на 

детски площадки в ДГ "Здравец", в двора на допълнителна сграда (бившата ЦДГ №4)” от § 

52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“ на § 52-03 “Придобиване на друго 

оборудване, машини и съоръжения”; 

 3. Променя се в инвестиционната програма за Местни дейности обект „Доставка и 

монтаж на 10 бр. автобусни спирки в гр. Попово” от § 52-06 „Изграждане на 

инфраструктурни обекти“ на § 52-19 “Придобиване на други ДМА”; 

 4. Изменя 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” – наименованието 

на обект „Изготвяне на технически проект за рехабилитация на инженерна инфраструктура 

на ул. "Белите брези" гр. Попово“ и става обект „Изготване на КПИИ за рехабилитация и 

реконструкция на ул. „Белите брези“ гр. Попово, в т.ч. ПУП, ПУР и инвестиционен проект“. 

 4. Отпада от инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-06 “ Изграждане 

на инфраструктурни обекти”, за дейност 603 „Водоснабдяване и канализация” – обект 

„Изграждане на шахтов кладенец в ПИ с идентификатор 47411.52.30и линейна 
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инфраструктура до ПС "Марчино" в землището на с. Марчино, община Попово, в т.ч. 

проектиране - 3 120 лв., СМР - 20 200 лв., авт. надзор - 480 лв. и стр. надзор - 1 200 лв.“ със 

сумата 25 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 

5. Увеличава се в инвестиционната програма за Делегирани от държавата дейности на 

§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“ за дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – обект „Основен ремонт на 

спортна площадка в ОУ "Любен Каравелов" гр. Попово към помощна сграда вкл. 

проектиране 3 000 лв., СМР 70 000 лв., стр. надзор - 1 500 лв. и авторски надзор - 500 лв.” със 

сумата 20 000 лв. /източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. – 5 000 лв., 

приходи от продажба на земя – 5 000 лв. и собствени бюджетни средства на ОУ „Любен 

Каравелов“ гр. Попово – 10 000 лв./; 

 6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §52-05 

“Придобиване на стопански инвентар“, за дейност 622 „Озеленяване” – обект „Техника за 

озеленяване“ със сумата 20 000 лв. /източник на финансиране: 20 000 лв. – целева субсидия 

за капиталови разходи за 2021 г./; 

 7. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на §54-00 

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

благоустройството и регионалното развитие” – обект „Придобиване на земя - с. Водица“ със 

сумата 4 458 лв. /източник на финансиране: 4 458 лв. – собствени бюджетни средства/; 

 8. Увеличават се средствата по приходния §40-40 Приходи от продажба на земя с 

5 000 лв.; 

 9. Намалява се Дейност 998 „Резерв” §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи в частта за местните дейности с 4 458 лв.; 

 10. В Приложение №23 към Решение №149 по Протокол №16 от 25.02.2021 г. – 

Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за 

капиталови разходи се правят следните изменения: 

 - отпада обект Текущ ремонт на покрив, ритуална зала с. Садина, общ. Попово /АОС 

№1474/11.04.2008 г., построена 1979 г./ със сумата от 18 000 лв.; 

 - добавя се обект Текущ ремонт на покрив кметство с. Посабина, общ. Попово /АОС 

№ 572/04.07.2002 г., построена 1984 г./ със сумата 6 000 лв.; 

 - добавя се обект Текущ ремонт на покрив, спортна зала с. Садина, общ. Попово /АОС 

№150/02.02.1998 г., построена 1989 г./ със сумата от 5 000 лв. 

 - добавя се обект Текущ ремонт на мост с. Помощица, общ. Попово със сумата от 

7 000 лв. 

 11. Увеличенията и намаленията да се отразят по съответните дейности и параграфи в 

бюджета на общината за 2021 година. 

 

  

 

Гласували:   за -  28   ;  против - 0   ;   въздържали се –   0  ; 

 

 

 

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

Председател на Общински съвет Попово 


