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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 274 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 31.08.2021 г. с 

Протокол № 26 

ОТНОСНО: Трансформиране от целевата субсидия за капиталови разходи по 

чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година в трансфер за други целеви разходи на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и 

даване на съгласие, кметът на Община Николаево да направи предложение до 

Министъра на финансите за трансформиране на средства 

Мотиви: 

С чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година е 

определена целева субсидия за капиталови разходи на Община Николаево в размер на 

259 900 лева. От тях за ремонти на общински пътища и улична мрежа са заложени 

17 200 лева. С така утвърдените средства няма възможност да бъдат извършени всички 

дейности, необходими за основен ремонт. Имаме възможност да бъде направено 

частично възстановяване на компрометираните участъци на пътната настилка, което се 

тълкува като текущ ремонт. В бюджета за 2021 година не сме предвидили 

допълнителни средства за текущи ремонти на тези участъци /общински пътища и 

улични мрежи, в размер на 17 200 лева/. Съгласно чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година, 

Министърът на финансите по предложение на кмета на общината може да 

трансформира целева субсидия за капиталови разходи, определена в чл. 50 от ЗДБРБ за 

2021 година. Необходимо е трансформиране на целевата субсидия за капиталови 

разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината, за извършване на 

неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на 

безопасността на преминаващите моторни превозни средства. Неотложен ремонт е 

необходим в различни участъци след зимния период. Община Николаево не може да 

осигури средства от друг източник.  

Процедурата по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година включва: 

1) Предложение по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 година до Министъра на 

финансите да бъде извършена трансформация на целева субсидия за 

капиталови разходи, в размер на 17 200 лева за финансиране на текущи 

ремонти на общинска пътна мрежа. 

2) Определяне на обектите за текущ ремонт, които ще се финансират със 

средства от трансформираната целева субсидия за капиталови разходи. 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал. 

4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 

2021 година, Общински съвет Николаево 

Р Е Ш И: 

Възлага на Кмета на Община Николаево да направи предложение до Министъра 

на финансите за трансформиране на средства в размер на 17 200 лева от целевата 

субсидия за капиталови разходи по чл. 50 от ЗДБРБ за 2021 година, в целеви трансфер 

за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти 

на общински пътища и улична мрежа за осигуряване на безопасността на 

преминаващите моторни превозни средства, с които средства да се финансират 

неотложни ремонти на общински пътища и на улична мрежа, съгласно Приложение № 

14 „Справка по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева 

субсидия за капиталови разходи“, явяващо се неразделна част от Решението. 
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Област Стара Загора 

  
Приложение № 14 

Община Николаево 

   С П Р А В К А 

     по чл. 89 от ЗДБРБ за 2021 г. за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи 

     
 

   

            (лева) 

№ по 

ред 

Наименование на обектите/позициите за 

капиталови разходи и/или резерв по § 00-98 

"Резерв за непредвидени и неотложни 

разходи" по бюджета на общината, за които 

се предлага намаление на финансирането 

Размер  на 

средствата от 

целева 

субсидия за 

капиталови 

разходи,  за 

позициите по 

к. 1 

Наименование, местонахождение на обектите 

за текущ ремонт, за които се предлага 

финансиране с транформираната целева 

субсидия за капиталови разходи. №/дата на 

акта за публична общинска собственост за 

сградите и година на построяване  

Размер на средствата, с 

които ще се финансират 

разходите за обектите 

по к. 3 

  1 2 3 4 

1 Ремонт на тротоари в с. Елхово 8200 Текущ ремонт на тротоари в с. Елхово 
8200 

2 Ремонт на тротоари в с. Едрево 9000 Текущ ремонт на тротоари в с. Едрево 
                  9000 

ОБЩО:   17200 Х 17200 

Х Х 6,62% Х 6,62% 

     Забележка: в колони 2 и 4 (след ред общо), в проценти се посочва размерът на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи, 

определена с чл. 50 от ЗДБРБ 

 

за 2021г., за които се предлага 

трансформация. 
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 Име, презиме, фамилия 

 

Гласувал 

„за” „против” „въздържал се” 

1. Ахмед Смаилов Мерджанов отсъства   

2. Асен Александров Асенов Х   

3. Захари Колев Захариев Х   

4. Иван Атанасов Иванов Х   

5. Иван Минчев Кънев Х   

6. Косьо Христов Косев Х   

7. Кремена Петрова Костова отсъства   

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 отсъства   

13. Христо Нейков Христов Х   

 

Общински съвет гласува поименно с 10 гласа, от които „за“- 10 „против” - няма, 

„въздържали се” – няма 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ  /П/ 
Зам.-Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 


