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ДО 

Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 
ОТ БЕЛГИН ФИКРИ ШУКРИ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ 

 

 

ОТНОСНО: Актуализация на поименния списък на обектите за капиталови 

разходи за 2021 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2021 г. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ, 

 

С Решение № 185 от 12.02.2021 г. на Общински съвет - Исперих е приет 

поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 г., актуализиран с 

Решение № 202 от 28.04.2021г., Решение № 227 от 27.05.2021г. и  Решение №  249 от 

28.07.2021 г. 

С Писмо ФО-49 от 27.07.2021 г., във връзка с Решение № 189 от 01.03.2021 г., 

съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. бяха трансформирани 764 100 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, отпаднали от капиталовата програма на община Исперих,  

финансирани от целевите средства по чл. 50 от Закона за държавния бюджет на 

Република България (ЗДБРБ) за 2021 г: 

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 123 000 лв.; 

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, 

гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 78 600 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 

(участъкът от ул. "Васил Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих” – планиран 

размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди 

трансформиране – 42 000 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 24 435 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 

(участъкът от ул. "Камчия" до ул. "Ивайло"), гр. Исперих” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 20 

000 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Алеко 

Константинов“  и ул. "Васил Левски", гр. Исперих” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 10 
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000 лв.;  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. 

„Искър”, гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на тротоари по ул. „Алеко Константинов” 

(в участъкът от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”), гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 25 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 

467, гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 116 670 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на общински път RAZ 1042 - участъците в 

регулационните граници на с. Лудогорци и с. Бърдоква” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 69 

481 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. 

„Рила“ от ОК 46 до ОК 47 , с. Делчево” – планиран размер  на средствата от 

целева субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 50 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, 

с. Къпиновци” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. 

Малко Йонково” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. 

Средоселци” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи преди трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Тича“ от ОК 64 до ОК 72, ул. „Бели 

Лом” от ОК63 до ОК 74  и ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи преди 

трансформиране – 44 914 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 

42 до ОК 106, с. Вазово” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Ремонт и рехабилитация на отбивка за Автоспирка - част от ул. 

„Панайот Банков“, с. Голям Поровец” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи преди трансформиране – 20 000 лв.  

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

Вазово / RAZ1040 /” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи преди трансформиране – 20 000 лв.  

 

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 ул. „Тимок“ от ОК 220 до ОК 142, гр. Исперих” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 123 000 лв.; 

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Хан Омуртаг“ от ОК 142 до ОК 74, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 78 600 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Хан Крум“ от ОК 74 до ОК 103 (участъкът от 

ул. "Васил Левски" до ул. "Хан Омуртаг"), гр. Исперих” – планиран размер  на 
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средствата от целева субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 42 

000 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Вихрен“ от ОК 263 до ОК 915, гр. Исперих” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 24 435 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Росица“ от ОК 246 до ОК 159 (участъкът от 

ул. "Камчия" до ул. "Ивайло"), гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от 

целева субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Алеко Константинов“  и ул. 

"Васил Левски", гр. Исперих” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 10 000 лв.;  

- Обект „Текущ ремонт на кръстовището на ул. „Тунджа и ул. „Искър”, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на тротоари по ул. „Алеко Константинов” (в 

участъкът от ул. „Александър Стамболийски“ до ул. „Хан Аспарух”), гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 25 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Цар Освободител“ от ОК 592 до ОК 467, гр. 

Исперих” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 116 670 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на общински път RAZ 1042 - участъците в 

регулационните граници на с. Лудогорци и с. Бърдоква” – планиран размер  на 

средствата от целева субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 69 

481 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Янтра“ от ОК 47 до ОК 32 и ул. „Рила“ от ОК 

46 до ОК 47 , с. Делчево” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи след трансформиране – 50 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Васил Тинчев“ от ОК 19 до ОК 20, с. 

Къпиновци” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 10 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Космос“ от ОК 189 до ОК 151, с. Малко 

Йонково” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови 

разходи след трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Арда“ от ОК 1 до ОК 6, с. Средоселци” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 40 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Тича“ от ОК 64 до ОК 72, ул. „Бели Лом” от 

ОК63 до ОК 74  и ул. „Ангел Кънчев“ от ОК 43 до ОК 47, с. Тодорово” – 

планиран размер  на средствата от целева субсидия за капиталови разходи след 

трансформиране – 44 914 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на ул. „Александър Стамболийски“ от ОК 42 до ОК 

106, с. Вазово” – планиран размер  на средствата от целева субсидия за 

капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Текущ ремонт на отбивка за Автоспирка - част от ул. „Панайот 

Банков“, с. Голям Поровец” – планиран размер  на средствата от целева субсидия 

за капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.  

- Обект „Възстановяване /текущ ремонт/ на банкети на път RAZ 3046 / III - 

2305 / Исперих - Вазово / RAZ1040 /” – планиран размер  на средствата от целева 

субсидия за капиталови разходи след трансформиране – 20 000 лв.  
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Във връзка с постъпили предложения от второстепенен разпоредител с бюджет и 

общинската администрация е необходимо включване на нови обекти и актуализиране 

на съществуващи в инвестиционната програма на община Исперих. 

В предвид гореизложеното е необходимо да се направи следващата актуализация 

на поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2021 година, както 

следва: 

 

При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих 

 

Нови обекти: 

- Обект „Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен 

социален патронаж - гр. Исперих” (II.5.1.2). Във връзка с проект, финансиран от 

Фонд „Социална закрила” са осигурени финансови средства в размер на 90 на сто 

за модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален 

патронаж - гр. Исперих. Общата стойност на дълготрайните активи по проекта е в 

размер на 33 372 лв., от които 30 035 лв. безвъзмездно финансиране от Фонда и 

3 337 лв. със собствени бюджетни средства от намаление на предвидените 

средства по §§10-15 „Материали” в дейност " Домашен социален патронаж". 

- Обект „Климатик” (II.4.2.2). С цел осигуряване на необходимите условия за 

пълноценна работа от страна на служителите е необходимо закупуване на нов 

климатик в едно от помещенията в сградата на община Исперих. След преглед от 

страна на специализирано лице е установено, че съществуващият в момента такъв 

не подлежи на ремонт.”. Във връзка с горецитираното е необходимо обекта да 

бъде включен в инвестиционната програма на Община Исперих. Стойността на 

обекта е 1 500 лв., като 1 128 са от икономия от обект  „Компютри и хардуер” (II. 

4.2.1) и 372 лв. от намаление на предвидените средства по §§10-15 „Материали” в 

дейност "Други дейности по здравеопазването". Финансирането е със собствени 

бюджетни средства; 

 

При ПГ "Васил Левски", Исперих (ВРБ); 

Нови обекти: 

- Обект „Командно табло за отоплителна инсталация”. Във връзка с постъпило 

писмо от ПГ "Васил Левски", Исперих е направено искане за осигуряване на 

частично финансиране за отстраняване на проблеми със съществуващата 

отоплителна инсталация в училището, което да реши проблема с отоплението на 

помещенията за провеждане на нормални учебни занятия. Необходимите 

средства са в размер на 8 676 лв., като 2 680 лв. са предвидени да се финансират 

от икономията от целевите средства от Републиканския бюджет за обект 

„Автомобил за дейността на Домашен социален патронаж” (II.5.1.1)., 820 лв. от 

намаление на обект „Изграждане на пристройка към Детска градина "Първи 

юни", гр. Исперих” (II.3.1.2)  и 5 176 лв. от бюджета на училището.  

 

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 – 2 775 211 лв.  
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Предвид гореизложеното, предлагам Общинският съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание  чл. 21 ал., 1 т. 6 от ЗМСМА, чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 г., 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 2021 г.      

съгласно Приложение №1 на стойност  2 775 211 лв.  

 

2. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§61-01 „Трансфери между бюджети - получени трансфери (+)” в дейност 

общинска отговорност  с 30 035 лв. 

 

3. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 524 „Домашен социален патронаж” - 

общинска отговорност  с 3 337 лв. 

 

4. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община 

Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 469 „Други дейности по здравеопазването” 

- държавна отговорност  с 372 лв. 

 

5. Намалява плана на разходите при ПГ "Васил Левски", Исперих - второстепенен 

разпоредител с бюджет по §§10-20 „Разходи за външни услуги” в дейност 322 

„Неспециализирани училища, без професионални гимназии” – държавна отговорност  с 

5 176 лв. 

 

6. 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 седемдневен 

срок от приемането му. 

 

Настоящото решение подлежи на обжалване в четиринадесетдневен срок от 

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

процесуалния кодекс.  

 

 

 

 

Вносител:  

ИНЖ. БЕЛГИН ШУКРИ                            

Кмет на община Исперих 


