
  

 

 

 

 

 
 

4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 92 92, факс: 03042 /92 24 

http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg  

 

Изх. №05-00-36/09.03.2020г. 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД НЕДЕЛИНО 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 

 

ОТ  

 БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА  ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

Относно: Актуализация на разчета за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г. 
                          
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН   ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И   ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

                            

         

В процес на изпълнението на общинския бюджет на основание чл.124, ал. 3 и в 

съответствие с чл.127 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на разчета за 

финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. 
         Представям на вниманието Ви проект за актуализация на разчета за финансиране на 

капиталовите разходи за 2020 г.. 

          Предложението за актуализация  е продиктувано от необходимостта за включване на  разходи за 

оперативно изпълнение на дейности и за обекти, на които окончателно се приети видовете работи и е 

отразена окончателната сума за плащане, както и нови обекти. В обекти, на които е извършено 

окончателно разплащане в актуализирания план е предложено намаление на плана с фактическите 

разлики. 

С предложението за актуализация  се изключват средствата от разчета за финансиране на 

капиталовите разходи за 2020 г., за които дейности e налице на проектна готовност и възможност 

осигуряването на средства по европейски програми и фондове. 

 След направената актуализация общата стойност на капиталовите разходи за строителство и 

основен ремонт, за придобиване на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални 

дълготрайни активи (НДМА) на Община Неделино през 2020 година остава непроменена. 

На база на предоставената  информация  и на основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 

124, ал. 1 и 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, във връзка чл. 36, ал.2 и ал.3 от 

Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за 

следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на 

община Неделино приета от ОбС  -  Неделино, Ви предлагам да одобрите компенсираните 

промени между показателите на капиталовите разходи, както и между отделните обекти, 

финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 50 от Закона за държавния бюджет 

на Република България за 2020 г. съгласно приложения списък и да вземете следното:   
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РЕШЕНИЕ : 

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 1 и 3 и чл. 127 от Закона за 

публичните финанси, във връзка чл. 36, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за 

съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Неделино, ОбС  -  

Неделино, одобрява компенсирани промени между показатели на капиталови разходи, както и 

между отделни обекти, финансирани със средствата от целевата субсидия по чл. 50 от Закона 

за държавния бюджет на Република България за 2020 г съгласно приложения списък. Приема 

актуализирания разчет за финансиране на  капиталовите разходи за 2020 г., както следва:  
 

Дейност 
Източник на финансиране, разпределение по 

дейности 
било става Параграф 

по ЕБК 

1 
ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ 

РАЗХОДИ,   

 

606 Основен ремонт на общински път SML 3170 /III-8652/ 

Неделино - Козарка - Тънка бара в участък с. Козарка - 

разклон с.Върлино 
 

100 000 0 
§ 51-00 

606 

 

§ 51-00 

Основен ремонт на улична мрежа в с.Върлино 
 

0 

 

100 000 

 

  

БОЯН КЕХАЙОВ 

Кмет на община  Неделино 

 

 

СЪГЛАСУВАЛ: 

АРХ. ДИМИТЪР СТЕФАНОВ 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ СБТ”  

 

 

 

 

 

 

 

 


