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Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А 
ОТ Д-Р ИНЖ. ХАСАН АЗИС – КМЕТ НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ 

 
Относно: Актуализация на Разчет за финансиране на капиталови разходи  

за 2020 година на община Кърджали. 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

Предлагаме на Вашето внимание актуализация на стойности, обекти и източници на 
финансиране в разчета за капиталови разходи през 2020 г. Целта на предлаганите промени е 
усвояване в пълен размер на отпуснатите субсидии от Републиканския бюджет и ефективно 
финансиране на значими и приоритетни инвестиционни разходи. Предлаганите промени в разчета 
за финансиране на капиталовите разходи за 2020 г. на община Кърджали са представени в 
Приложение № 1. 

Основната промяна е във връзка с прилагането на чл.87 от ЗДБРБ за 2020 г., съгласно който 
министърът на финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на община Кърджали за извършване на 
неотложни текущи ремонти на общински пътища и общинска улична мрежа. Причините, поради 
които предлагаме трансформирането на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви 
трансфер, са крайно належащата необходимост от текущ ремонт на общинската пътна и уличната 
мрежа, финансирането, на който текущ ремонт, не може да се осигури от общинския бюджет за 
2020 г. и/ или друг източник на средства. 

Предлагам, след обсъждане, Общински съвет Кърджали да вземе следното 
 

 
ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

На основание чл. 21, ал. 1,т.6 от ЗМСМА, Общински съвет – Кърджали реши: 
1. Приема предложената актуализация на стойности, обекти и източници на 

финансиране, съгласно Приложение № 1. 
2. Възлага на Кмета на Община Кърджали да отрази извършените промени по 

бюджета на община Кърджали за 2020 г. по пълна бюджетна класификация. 
3. Дава съгласие кмета на община Кърджали да направи предложение до министъра 

на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 
разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи на община Кърджали за 
извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и общинска 
улична мрежа съгласно Приложение № 2. 

 

Приложения: 
1. Приложение № 1. 
2. Приложение № 2 
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                    НА ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ: ............................... 

                 /Д-Р ИНЖ. ХАСАН АЗИС/ 
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