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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
инж. МИТКО ПАНАЙОТОВ – Заместник - кмет на Община Търговище
Относно : Актуализация на списъка за капиталови разходи за 2017 година
Уваж аеми дами и господа,
I. Съгласно утвърдения бюджет на Община Търговище, в списъка за капиталови разходи са
предвидени средства за рехабилитация на детските площадки в детските градини и ясли и в
междублоковите пространства в гр. Търговище. Във връзка с реализирана икономия при реализацията на
обектите и с цел оптимално усвояване на заложените средства, предлагам извършването на компенсирани
промени в плана за финансиране на капиталовите разходи, финансирани със средства от Собствени
бюджетни средства /СБС/.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното
РЕШЕНИЕ
I. На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 ал. 1, ал. 2, ал. 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 40 ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните
дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Търговище и чл. 14, ал. 1, т. 8 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Търговище, Общински съвет Търговище, към 01. 12. 2017 година, извършва компенсирани промени в
плана за финансиране на капиталовите разходи на Община Търговище за 2017 година със средства от
Собствени бюджетни средства /СБС/ - преходен остатък от РБ от 2016г., както следва:
1. Обект: Рехабилитация на детски площадки в детските градини на територията на
община Търговище
§ 5100, Функция 03: Образование.
Било – 200 000 лв. в т. ч.: 174 472 лв. от РБ; 25 528 лв. от СБС (преходен остатък от РБ от 2016г.)
Става – 174 472 лв., РБ
2. Обект: Рехабилитация на детски площадки в междублоковите пространства в гр.
Търговище
§ 5100, Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда.
Било – 30 000 лв., СБС
Става – 55 528 лв. в т. ч.: 30 000 лв. от СБС; 25 528 лв. от СБС (преходен остатък от РБ от
2016г.)
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