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 2022 г. и актуализиране на бюджета на община Исперих за 2022 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,
С Решение № 341 от 11.04.2022 г. на Общински съвет - Исперих е приет
поименния списък за капиталови разходи на община Исперих за 2022 г.
Във връзка с постъпили предложения от детска ясла „Малечко Палечко” и
входирана докладна от „МБАЛ-Исперих” ЕООД 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 2022 година, както
следва:
При Първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ)– община Исперих
Нови обекти:
Обект „Климатици” (II.4.1.2). За нуждите на детската ясла и млечната кухня
е необходимо закупуване на климатици. Планираната стойност на обекта е 5 500
лв. и средствата са предвидени от намаляване стойността на обект “Компютри и
хардуер” (II.4.1.1). Финансирането е със собствени бюджетни средства;
Обект „Професионални електрически печки” (II.4.1.3). Към детска ясла
„Малечко Палечко” има обособени две кухни – една за нуждите на детската ясла
и една за нуждите на детска млечна кухня. Електрическите печки в двете кухни са
амортизирани и морално остарели. За целта е необходимо същите да се подменят
с нови. Планираната стойност на обекта е 14 500 лв. и средствата са предвидени
от намаляване стойността на обект “Компютри и хардуер” (II.4.1.1).
Финансирането е със собствени бюджетни средства.
Актуализирани обекти:
Обект „Компютри и хардуер” (III.4.1.1). Във връзка с обезпечаване на
новозаложените обекти е необходимо намаляване стойността на този обект с 20
000 лв. Финансирането е със собствени бюджетни средства;
Обект „Капиталов трансфер за МБАЛ-Исперих ЕООД” (IV.1.1.1). Входирана
е докладна записка от „МБАЛ-Исперих” ЕООД за необходимо финансиране на
проект за инсталиране на фотоволтаична система за собствените нужди на
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общинското дружество”. Необходимият финансов ресурс за проектиране на
инвестиционното намерение е в размер на 18 000 лв. Финансирането е със
собствени бюджетни средства на община Исперих и се осигурява от планирания в
бюджета за 2022 г. резерв.

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 – 4 584 404 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 2022 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 2022 г.
съгласно Приложение №1 на стойност 4 584 404 лв.
2. Намалява плана на резерва при първостепенен разпоредител с бюджет – Община
Исперих по §§97-00 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи” с 18 000 лв.
3. 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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