
Препис-извлечение от протокол № 10 
от 31.03.2016 година на заседание на 
Общински съвет – гр.Стражица по 
т. 8 от дневния ред: „Промяна  
на поименния списък и разчета  
за капиталови  разходи за 2016 година.” 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
№ 95 

 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 2 от Закона за 
публичните финанси и чл. 5, ал. 1, т. 5 от Правилника за организация на 
дейността на Общински съвет гр. Стражица и взаимодействието му с 
Общинска администрация гр. Стражица 

 
Р Е Ш И : 

 
 Променя и допълва поименния списък и разчета за капиталови 
разходи за 2016 г., както следва: 
 
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ С ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 
РАЗХОДИ 
  
§ 51 - 00 ОСНОВЕН РЕМОНТ 
 
Проект "Красива България" Кампания 2016 г., мярка М02 било    52 000лв. 
"Подобряване на социалната инфраструктура" –  
Промяна предназначението на първи етаж от двуетажна  става  0лв. 
масивна сграда в "Дневен център за стари хора " 
 
 
Основен ремонт на улица „Орловска“ гр. Стражица  било  0 лв. 
          става   30 000лв. 
 
Ремонт /изкърпване/на улици и пътища в  гр. Стражица  било   0 лв. 
          става    8 000 лв. 
 
Ремонт НЧ „Ангел Каралийчев“ с. Мирово    било  0 лв. 
          става     8 000 лв. 
 
Ремонт ЖП прелез гр. Стражица     било  0 лв. 
          става     6 000лв. 
  



Ремонт покрив общинска сграда в кв. 63    било  40 000 лв. 
 /Медицински център/       става  0 лв. 
 
Смяна дограма общинска сграда – 
  поземлен имот № 000178 гр. Стражица   било 20 000 лв. 
          става 38 300 лв. 
§ 52-03 Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения 
      Заваровъчен генератор      било  0 лв. 
          става     2 700 лв. 
  
§ 52-04 Придобиване на транспортни средства       
 Закупуване на самосвал до 13 т. за Общ.предприятие  било    30 000лв. 
          става    45 000лв. 
     
§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 
 Изграждане на санитарни помещения пазар гр. Стражица било    10 000лв. 
           става    
14 000лв. 
  
Всичко целева субсидия:      било    92 000лв. 
          става    92 000лв. 
 
ОБЕКТИ ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА  
 
§ 52-04 Придобиване на транспортни средства  
                                   
Закупуване на багер  за Общ.предприятие    било   30 000 лв. 
          става 100 000 лв. 
§ 52-06 Изграждане на инфраструктурни обекти 
 
Изграждане на обект: "Надстройка на център за информационно 
осигуряване към Община Стражица" - УПИ І кв.63  било 150 000 лв. 
          става   80 000 лв. 
 
            Всичко собствени средства:     било 150 000 лв. 
          става 150 000 лв. 
 
 
 
 
 
ВЯРНО ПРИ ОбС:     ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:  / п / 
              /Ил.Маринов/ 
 
 


