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Изх.номер 08-00-155/16.06.2017 г.
ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
д-р Дарин Димитров – кмет на Община Търговище

Относно: Промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г.
Уважаеми съветници,
С настоящата докладна записка, Ви предлагам да бъдат извършени следните
промени по бюджета на Община Търговище за 2017 г.:
- Предвид постъпило дарение от Обединена българска банка АД клон Търговище,
съгласно Договор за дарение № Д-Дар.-9/09.05.2017 г. в размер на 30 000 лв. за
изграждане и монтиране на видео стена в едно със софтуер и хардуер, която да
бъде позиционирана на сградата на Община Търговище, за да се излъчват на нея
сесиите на Общински съвет Търговище, съобщения и информация с обществено
значение, параметри на микроклимата и околната среда, както и рекламни клипове
на ОББ, да се завиши плана на приходите по бюджета на Община Търговище за
2017 г. към 11.05.2017 г. с 30 000 лв., в частта му на местните приходи, като
завишението касае § 45-00 „Помощи и дарения от страната”, подпараграф 45-01
„текущи помощи и дарения от страната”;
- С цел запазване балансираността на общинския бюджет след предложеното
завишение на плана на приходната част по бюджета на Община Търговище към
11.05.2017 г. с 30 000 лв., в частта му на местни приходи, да се завиши плана на
разходната част по бюджета на Общината към 11.05.2017 г. с 30 000 лв., в частта му
на разходите за местни дейности с 30 000 лв., като завишението касае Разчета за
финансиране на капиталовите разходи през 2017 г. на Община Търговище, приет с
Решение № 2, Протокол № 17 от 26.01.2017 г., актуализиран с Решение № 3,
Протокол № 19/31.03.2017 г., в частта на собствените приходи с 30 000 лв.;
- Предвид необходимостта от обезпечаване с финансови средства местна дейност
„Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ към Общинско
предприятие “БКС-Търговище“ за осъществяване на дейността, към 01.06.2017 г.

да бъдат извършени следните промени по бюджета на община Търговище за 2017
г.:
♦ завишение бюджета на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ с 40 000
лв., като завишението касае местна дейност „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа“;
♦ с цел запазване балансираността на общинския бюджет след предложеното
завишение на бюджета на Общинско предприятие „БКС-Търговище“ с 40
000 лв. в местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа“, да се намали бюджета на Общинско предприятие „Флора“ с 40 000
лв., като намалението касае местна дейност „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа“.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе
следното
РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 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, чл. 14, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище,
извършва към 11.05.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:
- завишава плана на приходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 30 000 лв., в частта му на местните приходи с 30 000 лв., като
завишението касае § 45-00 “Помощи и дарения от страната”,
подпараграф 45-01 “текущи помощи и дарения от страната” с 30 000
лв.;
- завишава плана на разходната част по бюджета на Община Търговище за
2017 г. с 30 000 лв., в частта му на разходите за местни дейности с 30 000
лв., като завишението касае „Разчет за финансиране на капиталовите
разходи през 2017 г. на Община Търговище“, приет с Решение № 2,
Протокол № 17 от 26.01.2017 г., актуализиран с Решение № 3, Протокол №
19/31.03.2017 г., в конкретност местна дейност 1 12 122 „Общинска
администрация“, параграф 52-00 „Придобиване на дълготрайни
материални активи“, подпараграф 52-03 „ придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения“ с 30 000 лв.
2. На основание чл. 21 ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 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, чл. 14, ал. 1, т. 8 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Търговище,
извършва към 01.06.2017 г. следната промяна по бюджета на Общината за 2017 г.:
- завишава плана на разходната част по бюджета на Общинско предприятие
„БКС-Търговище“ за 2017 г. с 40 000 лв., като завишението касае местна
дейност 6 12 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа –
ОП „БКС-Търговище““, а разпределението на завишението на бюджета се
извършва по параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – с 40 000 лв.
в т. ч. §§ 10-15 - с 40 000 лв.

- намалява плана на разходната част по бюджета на Общинско предприятие
„Флора“ за 2017 г. с 40 000 лв., като намалението касае местна дейност 6 12
606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа – ОП
„Флора““, а разпределението на намалението на бюджета се извършва по
параграфи и подпараграфи, както следва:
§ 10-00 – с 40 000 лв.
в т. ч. §§ 10-15 - с 40 000 лв.

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ
Кмет на Община Търговище
Съгласувал:
Валентин Велчев, Зам. кмет на Община Търговище
Анна Панова, Началник отдел „БС”:
Тодор Тодоров, Началник отдел „НПО”:
Изготвил:
Добринка Аначкова, Гл. специалист в отдел “БС”

