ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение № 3/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 307
гр. Левски, 29.07.2021г.
относно: Даване на съгласие за приемане на уточнен план на капиталовата
програма и бюджета за 2021г.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.8 от ЗМСМА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
Считано от 01.07.2021г:
I. Одобрява уточнен план на капиталовата програма в размер на 2 656 546
лв. по обекти, съгласно приложение № 3, като разликата от 227 279 лв. е в
резултат на:
1. Намаление:
- Функция 02: „Отбрана и сигурност“, дейност 284 „Ликвидиране на
последици от стихийни бедствия и производствени аварии“, параграф 51 00
„Основен ремонт на ДМА“ с 157 лв., /Възстановени в ЦБ/.
2. Увеличение:
- Функция 02: „Отбрана и сигурност“, дейност 284 „Ликвидиране на
последици от стихийни бедствия и производствени аварии“, параграф 51 00
„Основен ремонт на ДМА“ с 189 391 лв. /Съгл. ПМС 58/2021г. за
възстановяване на здравен дом с.Малчика/.
- Функция 03: „Образование“ – по заповед на директори в образованието
с
4 673 лв.
- Функция 05: „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, дейност 524
„Домашен социален патронаж“, параграф 52 00 „Придобиване на ДМА“ с 19 302
лв. /По проект на община Левски пред фонд „Социална закрила“ за закупуване
на оборудване/.

- Функция 06: „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство и опазване околната среда“, дейност 619 „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
параграф 52 00 „Придобиване на ДМА“ с 9 997 лв. /По проекти на ПУДООС за
изграждане на детски кътове в с.Трънчовица и с.Козар Белене/.
След направени компенсирани промени в капиталовата програма
недостигът от 4 073 лв. е за сметка на намаление на Функция 01: „Общи
държавни служби“, дейност 122 „Общинска администрация“, параграф 10 00
„Издръжка“.
Задължава Кмета на Общината със Заповед да отрази промяната по
бюджета и капиталовата програма в бюджета на Общината за 2021г.

ГЛАСУВАЛИ:
За – 14 общински съветници,
Против – няма,
Въздържали се – няма.
ТОМА ТЕРЗИЕВ:/п/
Председател на Общински съвет-Левски
РАЛИЦА ЦВЕТАНОВА:/п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

