ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КУБРАТ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ
Протокол № 40
от проведено заседание на 30.04.2018 г.
по точка първа от дневния ред
Относно: Актуализация на бюджета на Община Кубрат за 2018 година.
Докладва: Алкин Неби – Кмет на Община Кубрат
Р Е Ш Е Н И Е № 399
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА във връзка с чл. 124, ал.ал.1, 2 и 3 от
Закона за публичните финанси, чл.54, ал.ал. 1 и 2 от Наредба № 12 на ОбС за условията и
реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години
и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, и чл.5, ал.1, т.5 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет - Кубрат, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Кубрат
Р Е Ш И:
І. Приема промени по разходната част на бюджета, както следва:
1.1. Приема промени във функция „Икономически дейности и услуги“,
дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища, като:
1.1.1. намалява разходен §00-98 Резерв за непредвидени и неотложни
разходи с 270 000 лв.;
1.1.2. увеличава разходен §51-00 Основен ремонт на дълготрайни
материални активи с 270 000 лв.
ІІ. Приема актуализиран Поименен списък на капиталовите разходи /съгласно
Приложение №4/.
Настоящите решения да бъдат изпратени на Кмета на Община Кубрат и Областния
управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането им.
Настоящите решения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от обявяването им,
пред Административен съд гр.Разград по реда на АПК.
На основание чл. 60, ал. 1 от АПК и предвид необходимостта от осигуряване
защита на особено важни и значими обществени интереси, да се допусне предварително
изпълнение на решенията. Разпореждането за допускане на предварително изпълнение
подлежи на оспорване в 3-дневен срок по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Резултати от поименното гласуване: „за” – 18 (осемнадесет), „против” –
няма, „въздържал се” – 1 (един).
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