ОБЩИНА ТРЯВНА
КОД 5704

АНАЛИЗ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 30.06.2017 ГОДИНА
С Решение № 1 от 25.01.2017 г. е приета капиталовата програма на общината за 2017
г. с общ разчет 1160013 лева. Източниците на финансиране са Целева субсидия –
929100 лв., собствени бюджетни средства – 68600 лв., преходен остатък от 2016 г. –
96601 лв. и средства от СЕС – 65712 лв. С решение № 26 от 22.02.2017 година на
Общински съвет е извършена промяна в списъка на капиталовата програма, като
отпада обект „ Основен ремонт ул. „ Синчец“ и се включва нов обект „ Основен ремонт
ул. „ Сечен камък“ . Получено е допълнително целево финансиране по ПМС №76 от 18
април 2017 г. на стойност 62217 лв. за обект“ Укрепване на подпорна стена на
Стояновско дере , гр. Трявна“.
Извършените капиталови разходи са в размер на 128061 лв. Източниците на
финансиране са сметки за средства от ЕС – 64889 лв., целева субсидия и трансфери от
републиканския бюджет – 95085 лв. и преходен остатък от 2016 г. – 7066 лв.
По обекти разпределението на средствата е както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Доставка на мини роторен снегорин за кметство Плачковци – 3000 лв.
Доставка на храсторез за кметство Плачковци – 1499 лв.
Закупуване на микробус по Проект „ Център за независим живот „ – 64889 лв.
Доставка на програмен продукт „ Имеон“ – 15000 лв.
Основен ремонт на път GAB 3335 с. Раевци - 2400 лв.
Компютърни конфигурации СУ „ П.Р.Славейков“ – 3538 лв.
Изграждане на ограда на гробищен парк в кв. Стояновци гр. Трявна – 4680 лв.
Укрепване на бреговете на дере в кв. 125 гр. Трявна – 17127 лв.
Изграждане на подпорна стена покрай тренировъчно футболно игрище Спортен
комплекс „ Ангел Кънчев“ гр. Трявна – 2400 лв.
Вътрешна реконструкция на читалище „ П. Славейков“ гр. Трявна – 1968 лв.
Вътрешна реконструкция на читалище „ Пробуда“ гр. Плачковци – 1560 лв.
Доставка на счетоводен програмен продукт – 7000 лв.
Доставка на озвучителна система – 3000 лв.

14. Доставка на програмен продукт „ Имеон“ – 15000 лв.
Кмет на община Трявна
Дончо Захариев
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Мариета Ганева
Директор дирекция ФСАО

