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 ДО 

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ –КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ  

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2017 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2017 г. и  

максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по 

бюджета за 2017 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих е приет 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2017 г. 

С Писмо ФО-25 от 01.06.2017 г., във връзка с Решение № 326 от 04.05.2017г., 

съгласно чл. 89, ал. 1 от ЗДБРБ за 2017 г. бяха трансформирани 285 000 лв. от целевата 

субсидия за капиталови разходи от републиканския бюджет в целеви трансфер за 

финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на 

общински пътища и на улична мрежа. Изменението е намерило отражение в 

инвестиционната програма както следва: 

 

Обекти, включени в капиталовата програма на община Исперих,  

финансирани от целевите средства по чл. 51 от Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) за 2017 г: 

 

- Обект „Основен ремонт на улици в населените места в община Исперих: с. 

Делчево, с. Белинци, с. Подайва, с. Китанчево” – планиран размер  на средствата 

от целева субсидия за капиталови разходи – 227 500 лв. (I.4.1.1) 

 

Обекти за текущ ремонт, извън  капиталовата програма на община 

Исперих, които ще бъдат финансирани с трансформираната целева субсидия за  

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична 

мрежа: 

 

- Обект „Текущ ремонт на улици в населените места в община Исперих:  с. 

Лъвино, с. Малък Поровец, с. Старо селище, с. Тодорово” – в размер на 160 000 

лв.  

- Обект „Текущ ремонт на улици в гр. Исперих /ул. "Христо Ясенов" от ОК 

351 до ОК 346;ул. "Димитър Полянов" от ОК 346 до ОК 369; ул."Христо Ботев" 

от ОК 369 до ОК 368 /” – в размер  на 89 000 лв.   

- Обект „Възстановяване на банкети на RAZ 3046 /III-2305/ Исперих-

Вазово/RAZ1040/” – в размер  36 000 лв.   
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Във връзка с постъпили доклади за включване на нови обекти и промяна в 

стойностите на съществуващи обекти в инвестиционната програма на община Исперих 

е необходимо да се направи следващата актуализация на поименния списък за 

капиталови разходи на община Исперих за 2017 година, както следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

Нови обекти: 

- Обект „Ремонт, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност 

и оборудване на пет детски заведения в община Исперих (СМР и инженеринг)” 

(I.2.1.2). Във връзка с окончателно плащане по договор за строителен надзор по 

обект „Ремонт, включително внедряване на мерки за енергийна ефективност и 

оборудване на пет детски заведения в община Исперих (СМР и инженеринг)” е 

необходимо включването му в инвестиционната програма на община Исперих. 

Стойността на окончателното плащане е в размер на 6 000 лв. и за сметка на 

собствени бюджетни средства. За обезпечаването на разхода е предвидено 

намаление на обект „Общ устройствен план на община Исперих” (III.1.1.1) с 

3 188 лв. и на §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 2 812 лв. 

 

- Обект „Мултифункционално устройство” (II.1.1.2). Във връзка със 

закупуване на мултифункционално устройство на мястото на повреден такъв в 

дейност "Общинска администрация" е необходимо включване на стойността му в 

размер на 399 лв. в капиталовата програма. За обезпечаването на разхода е 

предвидено намаление на §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” 

с 399 лв. 

 

- Обект „Реконструкция на довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до 

напорен водоем Лудогорци” (II.4.3.2). Във връзка със сключено споразумение с 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството за финансиране на 

дейности по изготвяне на инвестиционен проект за обект „Реконструкция на 

довеждащ водопровод от ПС Лудогорци до напорен водоем Лудогорци” е 

необходимо включването му в инвестиционната програма на община Исперих. 

Стойността на финансирането е в размер на 38 000 лв. и е за сметка на бюджета 

на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, предвидени за 

капиталови разходи през 2017 г.  

 

- Обект „Кът за почивка и детска площадка, с. Къпиновци - ПУДООС 

(II.4.1.2). Във връзка със сключен договор за финансиране на дейности по проект 

„Обичам природата – и аз участвам” са одобрени средства в размер на 9 395 лв. от 

„Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда”  

(ПУДООС). За изграждане на кът за почивка и детска площадка са предвидени 

капиталови разходи в размер на 8 580 лв., а останалите 815 лв. са за закупуване на 

материали.  

 

- Обект „Климатик” (II.1.1.3). Във връзка със закупуване на климатик на 

мястото на повреден такъв в дейност „Общинска администрация” е необходимо 

включване на стойността му в размер на 1 400 лв. в капиталовата програма. За 

обезпечаването на разхода е предвидено намаление на §§97-00 „Резерв за 

непредвидени и неотложни разходи” с 1 400 лв. 

 

Актуализирани обекти: 

- Обект „Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в 

ПО 000106 в землището на с. Лъвино, общ. Исперих” - ПУДООС” (II.4.3.1). Във 
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връзка с окончателно плащане по договор за строителен надзор по обект 

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в ПО 000106 в 

землището на с. Лъвино, общ. Исперих” е необходимо увеличение в стойността 

на обекта със 8 400 лв. за сметка на собствените бюджетни средства на община 

Исперих. За обезпечаването на разхода е предвидено намаление на §§97-00 

„Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 8 400 лв. 

 

- Обект „Отоплителен калорифер за зрителната зала на НЧ "Съзнание-1891" - 

Исперих” (II.5.2.1). След окончателното изпълнение на обекта стойността му 

възлиза на 29 634 лв. Икономията в размер на 366 лв. от планирания общ размер 

ще бъде прехвърлен към обект „Основен ремонт на III етаж на БКС” (I.1.1.1). 

Средствата са от целевата субсидия за капиталови вложения от Републиканския 

бюджет.  

 

- Обект „Общ устройствен план на община Исперих” (III.1.1.1). Има сключено 

споразумение с Министерство на регионалното развитие и благоустройство 

(МРРБ) за финансово подпомагане изработването на проект на общ устройствен 

план на община Исперих, като МРРБ ще финансира 65 % от стойността на 

проекта, но не повече от 142 650 лв. С оглед на това се променя планираната сума 

за обекта на 219 462 лв., като собственото участие на Общината се намалява от 

80 000 лв. на 76 812 лв.  

 

- Обект „Основен ремонт на общински апартамент на ул. "Хан Аспарух" 22, 

вх. А, ет. 4, ап. 12а” (I.4.2.1). След извършен анализ на обекта, беше преценено, че 

ремонтът който ще бъде извършен не е основен, а текущ, и следователно е 

необходимо този обект да отпадне от инвестиционната програма, като със 

стойността му в размер на 7 500 лв. да бъде завишен  §§10-30 „Текущ ремонт” в 

дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие".  

 

- Обект „Основен ремонт на общински апартамент на ул. "Хан Аспарух" бл. 7, 

вх. Б, ап. 39” (I.4.2.2). След извършен анализ на обекта, беше преценено, че 

ремонтът който ще бъде извършен не е основен, а текущ, и следователно е 

необходимо този обект да отпадне от инвестиционната програма, като със 

стойността му в размер на 5 000 лв. да бъде завишен  §§10-30 „Текущ ремонт” в 

дейност "Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и 

регионалното развитие".  

 

 

Предлаганите промени в списъка на капиталовите вложения на община Исперих 

са отразени в приложение № 1 към настоящата докладна, като общата рамка на 

капиталовите разходи възлиза на – 967 818 лв.  

 

 

С Решение 272 от 27.01.2017 г. на Общински съвет - Исперих са приети 

максималните размери на новите задължения за разходи  и поети ангажименти по 

бюджета на община Исперих за 2017 г. Същите бяха изчислени преди съставяне  на 

годишния финансов отчет за 2016 г. на база текущи данни към него момент. След 

съставения годишен финансов отчет и допълнителните трансфери по тази докладна 

записка в размер на 190 045 лв. е необходимо да се актуализират размерите на тези 

показатели, както следва:  

- Максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 
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Фонд работна заплата), които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от 

6 070 360 лв. на 6 379 151 лв. 

- Максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2017 г. от 7 178 564 лв. на 7 649 720 лв. 

 

 

 

Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г., чл. 94, ал. 3, 

т. 1 и 2 , чл. 124, ал. 2 и 3  и  чл. 127, ал. 1 и 2 от Закона за публичните финанси,  

Общински съвет – Исперих  

 

РЕШИ: 

1. Актуализира поименния списък на обектите за капиталови разходи за 2017 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  967 818 лв.  

 

2. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – 

Община Исперих по §§61-01 „трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” с 

180 650 лв. 

 

3. Увеличава плана на трансферите при първостепенен разпоредител с бюджет – 

Община Исперих по §§64-01 „получени трансфери (+)” с 9 395 лв. 

 

4. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при 

първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-15 „Материали”с 

815 лв. 

 

5. Увеличава плана на разходите в дейност общинска отговорност „Други дейности по 

жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие” при 

първостепенен разпоредител с бюджет – Община Исперих по §§10-30 „Текущ ремонт”с 

12 500 лв. 

 

6. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 13 011 лв.  

 

7. Одобрява собствено финансиране за изработване на проект на Общ устройствен план 

на община Исперих в размер на 76 812 лв. 

 

8. Променя максималния размер на новите задължения за разходи по бюджета (без 

ФРЗ), които могат да бъдат натрупани през 2017 г. от 6 070 360 лв. на 6 379 151 лв. 

 

9. Променя максималния размер на ангажиментите за разходи по бюджета, които могат 

да бъдат поети през 2017 г. от 7 178 564 лв. на 7 649 720 лв. 

 

10. На основание чл.22, ал. 1 от ЗМСМА, настоящото решение да бъде изпратено на 

Кмета на община Исперих и на Областния управител на област Разград в седем дневен 

срок от приемането му. 
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Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесет дневен срок от 

обявяването му пред Административен съд гр. Разград по реда на Административно 

процесуалния кодекс.  

 

Вносител:  

БЕЙСИМ РУФАД РАСИМ                            

Кмет на община Исперих 


