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 Изх.№ 05-00-140/ 30.11.2020г. 

 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР.НЕДЕЛИНО 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от 

БОЯН РАДОЕВ КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 

 

Относно: Актуализиране на поименния списък на обектите за капитално строителство и 

вътрешна компенсирана промяна в разпреде лението на средствата за финансиране на обекти 

от поименния списък за основен ремонт и строителство и придобиване на материални и 

нематериални дълготрайни активи от община Неделино през 2020 г.. 

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

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

с чл. 128 от Закона за публичните финанси се налага актуализиране на поименното 

разпределение на капиталовите разходи за строителство и основен ремонт, за придобиване 

на материални дълготрайни активи (ДМА) и нематериални дълготрайни активи (НДМА) на 

Община Неделино  за 2020 година.  

Моля  Общинския съвет да разгледа предложената актуализация на поименния списък за 

основен ремонт и строителство и придобиване на материални и нематериални дълготрайни 

активи от община Неделино  през 2020 г. и вътрешната компенсирана промяна в 

разпределението на целевата субсидия и собствените общински средства за финансиране на 

обекти от поименния списък за 2020 г. и приемете на основание чл.21, ал.1 т.6 от ЗМСМА чл. 

124, ал. 3 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, решение за одобрението им. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Неразделна част от настоящата докладна записка е Приложение 1 

Актуализация на поименния списък на обектите за основен ремонт и строителство , за 

придобиване на материални и немате-риални дълготрайни активи от общ. Неделино  през 

2020г. и вътрешна компенсирана промяна в разпределението на целевата субсидия и 

собствените общински средства за финансиране на капиталовите разходи през 2020г. 

В предвид гореизложеното предлагам на Общински съвет –Неделино следния  
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

 

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

финанси, във връзка с чл.30, ал. 3 от Наредба за условията и реда за съставяне на 

тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, 

приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Неделино, Общински 

съвет – Неделино: 

 

1. 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 2020г. и на капиталови 

разходи финансирани с общински средства съгласно Приложение 1. 

 

2. Възлага на кмета на община Неделино да извърши необходимата актуализация по 

бюджета на общината. 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

БОЯН КЕХАЙОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 
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