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. и Решение № 227 от 27.05.2021г
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 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за външно изкуствено
осветление за 24 населени места в община Исперих” (I.4.1.1). Във връзка
необходимостта от подновяване на уличното осветление и с цел намаляване на
разходите за поддръжка и по-голяма икономичност е необходимо обекта да бъде
включен в инвестиционната програма на Община Исперих. Стойността на обекта
е 35 988 лв., като включва изготвяне на технически проект. Финансирането е със
собствени бюджетни средства;
Обект „Обособяване на зони за спорт и отдих в населените места на община
Исперих” (II.6.1.10). В програмата за реализиране на План за интегрирано
развитие на община Исперих 2021-2027 г. са предвидени проекти с голяма
обществена значимост както за гр. Исперих, така и за населените места в
общината. Един от тези обекти е именно „Обособяване на зони за спорт и отдих в
населените места на община Исперих”. Във връзка с горецитираното е
необходимо обекта да бъде включен в инвестиционната програма на Община
Исперих. Стойността на обекта е 3 011 лв., като включва проектиране и авторски
надзор. Финансирането е със собствени бюджетни средства;
Обект „Система GI5000” (II.1.1.1). Във връзка с проучване, проектиране,
производство, интегриране и пускане в експлоатация на водородна горивна
система е необходимо обекта да бъде включен в инвестиционната програма на
Община Исперих. Стойността на обекта е 83 880лв., като за 2021 г. ще бъдат
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включени в капиталовата програма 25 164 лв. (авансово плащане в размер на 30
на сто). Финансирането е със собствени бюджетни средства;
Обект „Парна инсталация – ДГ „Кокиче”, с. Вазово (II.3.1.6). Във връзка
докладна записка с Вх. № 2519 от 15.06.2021 от директора на ДГ „Кокиче”, с.
Вазово е предявена необходимост от изграждането на парна инсталация.
Планираната стойност на актива е 32 000 лв. и средствата са предвидени от
намаляване стойността на обект “Изграждане на пристройка към Детска градина
"Първи юни", гр. Исперих” (II.3.1.2).
Актуализирани обекти:
Обект „Компютри и хардуер” (II.2.1.1). Във връзка с постъпило писмо с вх.
№ К-991/2 от 16.06.2021 г. за обезпечаване на дейността на полицейските
инспектори и инспектор „Детска педагогическа стая” на Районно управление на
МВР – Исперих са заявени закупуване на три броя компютърни конфигурации на
обща стойност 4 680 лв. Финансирането е със средства от Републиканския
бюджет;
Обект „ПУП на общински имоти” (III.1.1.2). Във връзка с обезпечаване на
новозаложените и актуализирани обекти е необходимо намаляване стойността на
този обект с 2 625 лв. Финансирането е със собствени бюджетни средства.
При Исторически музей - гр. Исперих (ВРБ);
Актуализирани обекти:
Обект „Програмни продукти и лицензи”. Във връзка с постъпило писмо от
Исторически музей – Исперих с вх. № К-2376 / 03.06.2021 г. е направено
предложение за увеличаване на стойността на обекта с 1 285 лв. Финансирането е
със собствени средства от второстепенния разпоредител с бюджет и ще бъде
осигурено с намаляване на §§ 10-15 „Материали”;
Обект „Основен ремонт на административна сграда /Младежки дом/ покривна конструкция”. Във връзка с постъпило писмо от Исторически музей –
Исперих с вх. № К-2753 / 30.06.2021 г. е направено предложение за увеличаване
на стойността на обекта с 8 600 лв. Финансирането е със собствени средства от
второстепенния разпоредител с бюджет и ще бъде осигурено с намаляване на §§
10-16 „Вода, горива и енергия”, §§ 10-20 „Разходи за външни услуги” и §§ 10-51
„Командировки в страната”;
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 – 3 482 886 лв.
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.
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съгласно Приложение №1 на стойност 3 482 886 лв.
2. Увеличава плана на приходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§76-00 „Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за
средствата от Европейския съюз (нето)” в дейност общинска отговорност с 58 527 лв.
3. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 122 „Общинска администрация” общинска отговорност с 3 011 лв.
4. Намалява плана на разходите при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§10-15 „Материали” в дейност 239 „Други дейности по вътрешната
сигурност” - държавна отговорност с 4 680 лв.
5. Намалява плана на разходите при Исторически музей - гр. Исперих - второстепенен
разпоредител с бюджет по §§10-15„Материали” в дейност 739 „Музеи, худ. галерии,
паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален характер” –
дофинансиране на държавни дейности с 1 285 лв.
6. Намалява плана на разходите при Исторически музей - гр. Исперих - второстепенен
разпоредител с бюджет по §§10-16 „Вода, горива и енергия” в дейност 739 „Музеи, худ.
галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален
характер” – дофинансиране на държавни дейности с 3 800 лв.
7. Намалява плана на разходите при Исторически музей - гр. Исперих - второстепенен
разпоредител с бюджет по §§10-20 „Разходи за външни услуги” в дейност 739 „Музеи,
худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален
характер” – дофинансиране на държавни дейности с 3 800 лв.
8. Намалява плана на разходите при Исторически музей - гр. Исперих - второстепенен
разпоредител с бюджет по §§10-51 „Командировки в страната” в дейност 739 „Музеи,
худ. галерии, паметници на културата и етногр. комплекси с национален и регионален
характер” – дофинансиране на държавни дейности с 1 000 лв.
9. 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
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