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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 118 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 30.06.2020 г. с 

Протокол № 10 

 

ОТНОСНО: Актуализация на Разчета за Капиталови разходи за 

2020 г. 
Мотиви: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за 

местното самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за 

публичните финанси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за Общинския бюджет и с ФО № 1 / 

16.01.2020 година /указания на Дирекция „Финанси на общините“ към Министерство 

на финансите/, за съставянето и изпълнението на бюджетите на общинитe и на 

сметките за средства от Европейския съюз за 2020 година (в част VIII – Капиталови 

разходи) се налага изготвянето на актуализиран разчет за Капиталови разходи за 2020 г. 

със следните корекции: 

1)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт на "Водохващането на 

Николаево" (т. 1 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 20 000 на 

19 979 лева; 

2)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт н кметство с. Нова махала” (т. 7 

в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 15 000 на 14 995 лева; 

3)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт на покрива на Здравна служба с. 

Нова махала /Разширение/“ (т. 10 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите 

разходи) от 6 000 на 5 994 лева; 

4)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт на ул. „Тунджа" гр. Николаево“, 

съгласно ФО № 21/15.05.2020 г. на Министерство на финансите (т. 11 в Приложение № 

10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 5 000 на 0 лева; 

5)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт на двете градски тоалетни в с. 

Нова махала“ (т. 14 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 4 000 

на 3 989 лева; 

6)Намаля се годишната задача на обект Ремонт на улици в с. Нова махала“, 

съгласно ФО № 21/15.05.2020 г. на Министерство на финансите (т. 15 в Приложение № 

10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 20 000 на 0 лева; 

7)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт на тухлена ограда на Гробищен 

парк с. Нова махала“ (т. 16 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 

5 000 на 4 990 лева; 

8)Намаля се годишната задача на обект „Ремонт на път ІV - 53438 Николаево - 

мина Николаево /км. 0+000 - 2+900/“, съгласно ФО № 21/15.05.2020 г. на Министерство 

на финансите (т. 17 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 15 700 

на 0 лева; 

9)Намаля се годишната задача на обект „Изграждане на навес зад общинска 

администрация“ (т. 23 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 23 

000 на 22 977 лева; 
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10)Намаля се годишната задача на обект „Професионална пералня за ДГ 

"Снежанка" гр. Николаево“ (т. 24 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите 

разходи) от 5 000 на 4 739 лева; 

11)Намаля се годишната задача на обект „Система за спиране и пускане на 

улично осветление“ (т. 26 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 

15 000 на 0 лева; 

12)Намаля се годишната задача на обект „Закупуване на малък трактор с 

ремарке за с. Едрево“ (т. 27 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите разходи) от 

18 500 на 14 400 лева; 

13)Намаля се годишната задача на обект „Изграждане на паркинг - изток от 

данъчна администрация“ (т. 28 в Приложение № 10 от Разчета за Капиталовите 

разходи) от 16 000 на 15 917 лева; 

14)Добавя се нова т. 32 в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи – 

„Климатици /2 бр./ за ПГ гр. Николаево” с годишна задача 4 000 лева; 

15)Добавя се нова т. 33 в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи – 

„Компютри за ПГ гр. Николаево” с годишна задача 6 000 лева; 

16)Добавя се нова т. 34 в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи – 

„Изграждане на детска площадка в гр. Николаево” с годишна задача 12 820 лева; 

17)Добавя се нова т. 35 в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи – 

„Моторен храсторез Щил FS 260 /2 бр./” с годишна задача 2 600 лева. 

18)Добавя се нова т. 36 в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи – 

„Ремонт на ограда на Гробищен парк с. Едрево” с годишна задача 4 100 лева. 

19)Добавя се нова т. 37 в Приложение №10 от Разчета за Капиталовите разходи – 

„Wi-Fi мрежа в гр. Николаево, с. Нова махала, с. Едрево, с. Елхово” с годишна задача 

29 327 лева. 

Корекциите от т. 1) до т. 19) се отразяват и в Приложение № 11; 

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , във 

връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закон за местното самоуправление и местната 

администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 20, ал. 

4 от Наредбата за Общинския бюджет, Общински съвет-Николаево 

 

Р Е Ш И: 
 

Общински съвет Николаево приема актуализацията на Разчет на 

Капиталовите разходи през 2020 година. /Приложение № 10 и Приложение 

№ 11/. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов Х   

2. Асен Александров Асенов Х     

3. Захари Колев Захариев -   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова Х   

8. Мюмюн Мюмюн Джелил Х   

9. инж.Румяна Димитрова Чергеланова Х   

10. Станчо Неделчев Кисьов Х   

11. Стефан Светлев Атанасов Х   

12. Юсеин Юсеинов Юсменов Х   

13. Христо Нейков Христов Х   
 

 

Общински съвет гласува поименно с 12 гласа, от които 12 „за“, „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 


