ДО
Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ –КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на община Исперих за 2018 г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 461 от 01.02.2018 г. на Общински съвет - Исперих е приет бюджета
на община Исперих за 2018 г., изменен с Решение № 548 от 28.06.2018 г. и Решение №
584 от 20.09.2018 г.
Във връзка с проведена процедура по Закона за обществените поръчки с предмет
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване и
поддържане на един брой нов спирален компютърен томограф за нуждите на „МБАЛИсперих” ЕООД – град Исперих, чрез финансов лизинг със срок от 36 месеца /три
години/ и сключен договор със СИМЕНС ХЕЛТКЕЪР ЕООД е необходима
актуализация на планираните в инвестиционната програма на община Исперих
средства за обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД”.
Във връзка с гореизложеното е необходимо да бъдат направени следните
промени:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Актуализирани обекти:
Обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД”
Увеличава се планираната стойност на обекта от 100 000 лв. на 143 402 лв.
Необходимите допълнителни средства в размер на 43 402 лв. ще бъдат осигурени от
собствения бюджет на община Исперих от Резерва за непредвидени и неотложни
разходи.
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 52 от ЗДБРБ за 2018 г., чл. 124, ал. 2
и 3 и чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Исперих
РЕШИ:
1. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Многопрофилни
болници за активно лечение” при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия”с 43 402 лв.
2. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 43 402 лв.
6. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на
Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен
срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от
обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно
процесуалния кодекс.

Вносител:
БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ
Кмет на община Исперих
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