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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ПОПОВО 

             

     ПРЕПИС! 
 

РЕШЕНИЕ № 202 
 

по Протокол  № 21 / 29.07.2021 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. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-03 

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за дейност 311 „Детски 

градини” – обект „Изграждане на детски площадки в ДГ "Слънце", в двора на допълнителна 

сграда (бившата ЦДГ №2)” със сумата 1 935 лв. /източник: целева субсидия за капиталови 

разходи от 2021 г./; 

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

“Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения” за дейност 311 „Детски 

градини” – обект „Изграждане на детски площадки в ДГ "Здравец", в двора на допълнителна 

сграда (бившата ЦДГ №4)” със сумата 1 935 лв. /източник: целева субсидия за капиталови 

разходи от 2021 г./; 

 3. Намалява се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

“Придобиване на други ДМА” за дейност 849 „Детски градини” – обект „Други дейности по 

транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” със сумата 640 лв. /източник: целева 

субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 

 4. 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 „Други 

дейности по транспорта, пътищата, пощите и далекосъобщенията” със сумата 6 252 лв. 

/източник: целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г./; 
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 5. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

„Придобиване на други ДМА, за дейност 122 „Общинска администрация” – обект 

„Изграждане на структурна кабелна система – локална компютърна и телефонна мрежа на 2-

ри етаж в сградата на Общинска администрация Попово“ със сумата 28 000 лв. /източник на 

финансиране: 10 762 лв. - целева субсидия за капиталови разходи от 2021 г. и 17 238 лв. – 

собствени бюджетни средства/. 

 6. Включва се в инвестиционната програма за Местни дейности на § 52-19 

„Придобиване на други ДМА, за дейност 745 „Обредни домове и зали” – обект „Беседка за 

гробищен парк село Водица“ със сумата 2 568 лв. /източник на финансиране: собствени 

бюджетни средства/. 

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

разходи в частта за местните дейности с 19 806 лв.; 

 8. 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 


