
 

  
  ДО 

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  

   ГР.ЧИРПАН 

  

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  З А  Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

ОТ КИЧКА ТОНЕВА ПЕТКОВА- КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 
 

         Относно: Трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови 

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

текущи ремонти на общинските пътища за 2019 год.  

 

 

 

           УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ 

           УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 

С Решение № 507 от 22.04.2019г. на Общински съвет-гр.Чирпан е приет 

бюджета на общината за 2019 година.С приемането на бюджета е одобрена и 

инвестиционната програма на общината.С чл.88 от ЗДБРБ за 2019 година е дадена 

възможност за трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в 

целеви трансфер за  текущи ремонти.Съгласно чл.88 от ЗДБРБ за 2019 година „(1) 

Целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 50 може да бъде трансформирана 

в трансфер за други целеви разходи на общината за извършване на неотложни 

текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.  

(2) В рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния 

бюджет произтичащите от ал. 1 промени се извършват от министъра на финансите 

по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.  

(3) Предложението на кмета по ал. 2 се представя в Министерството на 

финансите при условия и по ред, определени от министъра на финансите. „ 

След направен анализ на утвърдените средства от капиталовата програма за 

ремонт на ІV кл.общински пътища,финансиран от целева субсидия за капиталови 

разходи е установено, че с така утвърдените средства няма възможност да бъдат 

извършени всички дейности, необходими за основен ремонт. Предлагаме 

предвидените средства за основен ремонт на общински пътища да се 

трансформират и с тях да се извършат неотложни текущи ремонти на същите 

общински пътища. Община Чирпан има 96,85 км. общински пътища, които са в 

недобро състояние.Настоящото предложение за решение е наложено от лошото 

състояние на общинските пътища, необходимостта от извършването на ремонти и 

невъзможността към настоящия момент  общината да осигури средствата за 

текущи ремонти  от друг източник .Предлагаме на вашето внимание Справка по 

чл.88 от ЗДБРБ за 2019 год., за трансформиране на средства от целевата субсидия 

за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за 

извършване на текущи ремонти на общинските пътища– Приложение № 11 към 

ФО-1 от 2019 година 

 

 

 



           Предвид изложената по-горе необходимост от трансформиране на средства 

от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране 

разходи на общината за извършване на текущи ремонти на общинските пътища за 

2019 год. ,  предлагам на Общински съвет -Чирпан да приеме следното 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

                   На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 88 от Закона за 

държавния бюджет на Република България за 2019 год. Общински съвет – 

гр.Чирпан: 

 

 1.Дава съгласие  259 774 лева от целевата субсидия за капиталови разходи 

да се трансформират в целеви трансфер за финансиране разходи на общината за 

извършване на неотложни текущи ремонти на общинските пътища, съгласно   

Справка по чл.88 от ЗДБРБ за 2019 год., за трансформиране на средства от целевата 

субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходи на 

общината за извършване на текущи ремонти на общинските пътища– Приложение 

№ 11 към ФО-1 от 2019 година 

 2.Дава съгласие  кмета на общината да направи предложение до министъра 

на финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия  за капиталови 

разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за извършване на неотложни 

текущи   ремонти на общинските пътища. 

 

 

 

  

 

ВНОСИТЕЛ: 

 

КИЧКА ПЕТКОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН 

 

Съгласувано с юрисконсулт: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


