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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР.ТЪРГОВИЩЕ
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ - Кмет на Община Търговище
Относно : Даване на съгласие за предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за
капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017 г. в целеви трансфер за финансиране на разходите за
неотложен текущ ремонт на общински пътища и на улична мрежа, на основание на чл. 89 от ЗДБРБ.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Съгласно разпоредбата на чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България /ЗДБРБ/
за 2017 г., е предвидена възможност министърът на финансите да трансформира до 50 на сто от целевата
субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ, в целеви трансфер за финансиране разходите на
общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.
Промените могат да се извършат в рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния
бюджет, по предложение на кмета на общината въз основа на решение на общинския съвет.
Вследствие на тежките метеорологични и атмосферни условия през изминалия зимен сезон,
голяма част от общинската пътна и улична мрежа се нуждае от извършване на неотложен текущ ремонт.
За ремонт на част от трите общински пътя, а именно: път TGV -2161" III – 5102; път TGV-1176 " II -74 и
път TGV-1171 " I – 4 са необходими 50 000 лв. Наличните средства за текущ ремонт за цялата общинска
пътна и улична мрежа, предвидени в бюджета на Община Търговище, са 68 000 лв., което е крайно
недостатъчно. Същевременно при реализацията на капиталовата програма на Община Търговище и
изпълнението на обект: Рехабилитация на Път RAZ1089/II-49, Трапище - Разград/ - Сейдол -Граница
общ. (Лозница- Търговище) - Маково - Дралфа /II-51/ от км 4 +400 до км 16+000, финансиран с целева
субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от ЗДБРБ за 2017 г., е реализирана икономия в размер на
50 000 лв.
Чрез трансфер на тази икономия, от средства за капиталови разходи, в средства за извършване на
неотложни текущи ремонти, ще се постигне оптимално усвояване и разпределение на необходимите
ресурси върху значителна част от компрометираните пътни участъци.
Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе следното
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.51 и чл. 89 от ЗДБРБ за 2017г. Общински съвет
Търговище
РЕШИ:

I. Дава съгласие на кмета на Община Търговище да направи предложение до министъра на
финансите за трансформиране на средства от целевата субсидия за капиталови разходи по чл. 51 от
ЗДБРБ за 2017 в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни
текущи ремонти на общински пътища, със следните данни:

1.Наименование на обектите/позициите на капиталови разходи, за които се предлага
намаление на финансирането:
1.1 Обект: Рехабилитация на Път RAZ1089/II-49, Трапище - Разград/ - Сейдол -Граница общ.
(Лозница- Търговище) - Маково - Дралфа /II-51/ от км. 4 +400 до км 16+000 – намаление с 50 000 лв.
2 Наименование на обектите за текущ ремонт, за които се предлага финансиране с
транформираната целева субсидия за капиталови разходи:
2.1 Обект: Ремонт на общински път TGV -2161" III - 5102 - Мировец - Буховци" - Буиново Твърдинци от км 0+000 до км 12 + 200 – в размер на 20 000 лв.
2.2 Обект: Ремонт на общински път TGV-1176 " II -74 - Певец - Търговище" - Руец - Овчарово от
км 0+000 до км 6 + 900 – в размер на 10 000 лв.
2.3 Обект: Ремонт на общински път TGV-1171 " I - 4, Търговище - пк - Макриопол" Алваново Ловец - 8 " III - 5102 от км 17+000 до км 33+ 100 – в размер на 20 000 лв.
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