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ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
от Протокол № 50
от заседанието на 27.06.2019г.
по точка 2 от дневния ред
ОТНОСНО: Трансформиране на част от целевата субсидия за капиталови разходи за 2019 г. в

целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на улична мрежа.
РЕШЕНИЕ № 314
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл.21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 88 от Закона за държавния бюджет на
Република България /ЗДБРБ/ за 2019 г., Общински съвет – Брусарци
РЕШИ:
1. Дава съгласие Кмета на община Брусарци да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на 73 400 (седемдесет и три хиляди и четиристотин) лева от целевата
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на улична мрежа.
2. Определя конкретните капиталови обекти/позиции и размера на средствата за финансирането
им, които се предлагат да отпаднат от инвестиционната програма на общината за 2019 г., и за
сметка на които ще се финансират неотложни разходи за текущи ремонти на улична мрежа, също
поименно определени като обекти, с конкретен размер за финансиране както следва:
2.1. От инвестиционната програма на общината за 2019 г. да отпаднат обектите:
 "Ремонт на улични настилки в с. Василовци - ул. "9-ти септември"; ул. "Васил Левски";
ул. "Петър Берон"; ул. "Елин Пелин"; ул. Хр. Смирненски' и ул. "Ал. Стамболийски" на
стойност 25000 (двадесет и пет хиляди) лева;
 "Ремонт на улични настилки в с. Крива бара - ул. "Д.Благоев"; ул. "Л. Живкова"; ул. "Ал.
Стамболийски" и ул. 'Хр. Ботев" на стойност 30000 (тридесет хиляди) лева;
 "Ремонт на улични настилки в с. Дондуково - ул. "Ц. Рачкин" и ул. "Юндола" на
стойност 18400 (осемнадесет хиляди и четиристотин) лева;
Общата стойност на трите обекта е 73 400 (седемдесет и три хиляди и четиристотин) лева, и да се
направи предложение до министъра на финансите, средствата, предвидени за тези обекти на обща
стойност 73 400 (седемдесет и три хиляди и четиристотин) лева да се трансформират от целева
субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за
извършване на неотложни текущи ремонти на следната общинска улична мрежа:
 "Текущ ремонт на улични настилки в с. Василовци - ул. "9-ти септември"; ул. "Васил
Левски"; ул. "Петър Берон"; ул. "Елин Пелин"; ул. Хр. Смирненски' и ул. "Ал. Стамболийски"
на стойност 25000 (двадесет и пет хиляди) лева;
 "Текущ ремонт на улични настилки в с. Крива бара - ул. "Д.Благоев"; ул. "Л. Живкова"; ул.
"Ал. Стамболийски"; ул. 'Хр. Ботев" и ул. "Г.Димитров" на стойност 30000 (тридесет
хиляди) лева;



"Текущ ремонт на улични настилки в с. Дондуково - ул. "Ц. Рачкин" и ул. "Юндола" на
стойност 18400 (осемнадесет хиляди и четиристотин) лева;

Гласували:
ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ:
Поименно гласуване
1. Александър Недков Борисов
2. Асен Владов Бузов
3. Асен Димитров Арсенов
4. Бойка Георгиева Христова
5. Валери Любенов Тодоров
6. Димитър Маринов Митов
7. Емил Цветанов Михайлов
8. Йордан Владиславов Йорданов
9. Катя Крумова Додева
10. Теодора Иванова Маринова
11. Юлия Робинзонова Каменова

За
За
За
За
За
За
За
За
За
За
За

Приема се
ПРОТОКОЛЧИК:/ПП/
/Ангелина Борисова/
Изготвил преписа:
Техн. сътрудник ОбС
/Ангелина Борисова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/ПП/
/К. Додева/

