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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: Промяна 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 промяна на разчета за финансиране на 

капиталовите разходи за 2020 г. Съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2020г., министърът на финансите 

може да трансформира целевата субсидия за капиталови разходи по чл.50 от закона в 

трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и улична мрежа. Промените може да се извършват в рамките на 

бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, по предложение на кмета 

на общината въз основа на решение на общинския съвет. Представям на вниманието Ви 

проект за промяна на разчета за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г.. 

Предложението за промяна е продиктувано от необходимостта за неотложен текущ ремонт, 

поради които се предлага трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в 

целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 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 и съгласно чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. ОбС - Неделино, дава съгласие Кмета 

на община Неделино да направи искане до министъра на финансите за трансформиране на 

целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа на 

стойност 113 515.00 лв..  

Справка по чл.87 от ЗДБРБ Приложение № 12, която съдържа данни за наименованието на 

конкретния капиталов обект и размера на средствата за финансирането им, които се предлагат 

да отпаднат от инвестиционната програма на общината за 2020г. и предвиден резерв от 

целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета на общината за сметка на които ще се 

финансират неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и 

взема следното проекто:  
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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 и съгласно чл.87 от ЗДБРБ 

за 2020г. Общински съвет гр. Неделино, дава съгласие кмета на община Неделино да направи 

искане до министъра на финансите за трансформиране на целевата субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за финансиране разходите за извършване на неотложни текущи 

ремонти на общински пътища и на улична мрежа на стойност 113 515.00 лв.. 

 Справка по чл.87 от ЗДБРБ Приложение № 12, която съдържа данни за наименованието на 

конкретния капиталов обект и размера на средствата за финансирането им, които се предлагат 

да отпаднат от инвестиционната програма на общината за 2020г. и предвиден резерв от 

целевата субсидия за капиталови разходи по бюджета на за сметка на които ще се финансират 

неотложни разходи за текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 

1. Справка по чл.87 от ЗДБРБ за 2020г. за трансформиране на средства от целева 

субсидия за капиталови разходи – Приложение № 12 

 

 

 

 

 
С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Област СМОЛЯН  Приложение № 12

Община НЕДЕЛИНО

            (лева)

№ по ред

Наименование на обектите/позициите 

за капиталови разходи и/или резерв 

по § 00-98 "Резерв за непредвидени и 

неотложни разходи" по бюджета на 

общината, за които се предлага 

намаление на финансирането

Размер  на 

средствата от целева 

субсидия за 

капиталови разходи,  

за позициите по к. 1

Наименование на обектите за текущ 

ремонт, за които се предлага 

финансиране с транформираната 

целева субсидия за капиталови разходи

 Размер на 

средствата, с 

които ще се 

финансират 

разходите за 

обектите по к. 3

1 2 3 4

1. Основен ремонт на общински път SML 

1171 с. Изгрев - с. Средец 113 515.00

Текущ ремонт на общински път SML 

1171 с. Изгрев - с. Средец 113 515.00

ОБЩО: Х 113 515.00 Х 113 515.00

Х Х % Х  %

Забележка:  в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, определена с чл. 50 от ЗДБРБ

 за 2020г., за които се предлага трансформация.

         Изготвил:.............................…... Гл. счетоводител:…………………………………..

    (име, фамилия, подпис)                         (име, фамилия, подпис)

 тел. за контакт:..................... Кмет:..................................................

 е - mail:……………………..             (име, фамилия, подпис)

                      (печат)

С П Р А В К А

по чл. 87 от ЗДБРБ за 2020 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи

 


