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Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А  
ОТ ДОБРИ СТЕФАНОВ -  кмет на община Крушари 

ОТНОСНО: Промяна на капиталовата програма по бюджет 2019 година

На основание чл. 50 от Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2019г. са приети размерите на бюджетните взаимоотношения 
между централния бюджет и бюджетите на общините под формата на 
субсидии.

С решение № 2/6 от 31.01.2019г. Общински съвет Крушари одобри 
разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи за 2019г. в 
размер на 481 400 лв. и 135 205 лв. целеви средства от преходен остатък от 
2018г.

В капиталовата програма за 2019 година от целевата субсидия за 
капиталови разходи са одобрени средства за следните обекти:
Ремонт на част от общински път DOB 3170 /111-7103/Ефрейтор Бакалово -  

Телериг/Зимница- 203900 лева,
Ремонт на част от общински път DOB 3178/111-293/Свобода-Крушари/Земенци- 
80000 лева,
Проектиране във фаза „Технически проект и последващо осъществяване на 
авторски надзор на обект”Рехабилитация на общински път 3172 /III- 
7001/Кап.Димитрово-Габер-ОгняновоЮОВ 2171 от км.+0+000 до км.11+400”- 
35000 лв.
и сумата от преходния остатък от 25000 лева одобрена за контейнери за 
биоразградими отпадъци.
Предлагам промяна на капиталовата програма по бюджет 2019 година, именно 
средствата от 140 000 лева да увеличат приетия бюджет на част от общински 
път DOB 3170 /111-7103/Ефрейтор Бакалово -  Телериг/Зимница-от 203900 лева 
да стане 343900 лева.
Мотиви:Състоянието на общински път DOB 3170 /lll-7103/Ефрейтор 
Бакалово Зимница в община Крушари е незадоволително. Същият е 
изграден през седемдесетте години на миналия век с основа от 
трошенокаменна основа и асфалтово покритие. Ширината на пътното 
платно е 3,50 м. и два банкета по 1,25 м. Голяма част от пътната настилка 
има много сериозни повреди:деформации на пътното платно,надлъжни и 
напречни пукнатини и дупки.Част от банкетите са повдигнати или са по- 
ниско ниво от настилката.Отводнителните окопи са напълно запълнени
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от наносни почви.Целта на ремонта е подобряване транспортно- 
експлотационните качества,с оглед осигуряване на безопасност на 
движението комфорт на пътуващите и улесняване на отводняването на 
улиците.

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общинския съвет на основание 
чл.21 ал.1 т.6 и чл.52 от ЗМСМА, във връзка с чл.124 ал.1 и 3 от Закона за 
публичните финанси, да приеме следното

П Р О Е К Т !

Р Е Ш Е Н И Е :

1.Общински съвет - Крушари одобрява промяната на капиталовата 
програма за 2019 година, а именно:

Наименование Било Става
Ремонт на част от общински път DOB 3170 /III- 
7103/Ефрейтор Бакалово -  Телериг/Зимница 203900 343900
Ремонт на част от общински път DOB 3178/111-293/Свобода- 
Крушари/Земенци 80000
проектиране във фаза „Технически проект и последващо 
осъществяване на авторски надзор на 
обект”Рехабилитация на общински път 3172 /III- 
7001/Кап.Димитрово-Габер-Огняново/ООВ 2171 от 
км.+0+000 до км. 11 +400” 35000
Доставка контейнери за биоразградими отпадъци

25000

343900 343900

2. Общинския съвет с. Крушари възлага на кмета на община Крушари да 
извърши необходимите промени по бюджета за 2019г. по пълна бюджетна 
класификация.


