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ОТНОСНО:  Предложение за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, на 
основание на чл. 87 от ЗДБРБ   
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

      В капиталовия разчет на Община Шумен за 2018 г., утвърден с Решение № 646, 
точка 10, от 25.01.2018 г. на Общински съвет, в параграф 51-00 “Основни ремонти“, 
функция 08“Икономически дейности и услуги“, поредни номера 20 и 21 са планирани 
обекти: „Рехабилитация на SHU1065(III-7003) Царев брод-Велино –Граница общ. 
(Шумен-Хитрино) - Живково – Граница общ. (Хитрино-Каолиново)- SHU1060) от км 
0.00 до км.10.540“, с годишна задача 150 000 лв. и „Рехабилитация на SHU1185(I-
2)Шумен-Каспичан) кв. Мътница - Царев брод (III-7003) от км 0.00 до км.5.100“, с 
годишна задача 100 000 лв.  
 Източникът за финансиране на обектите е целева субсидия за капиталови 
разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. и планираните средства съставляват  20 % от 
общия  размер на субсидията. 
 След оглед и обследване от  експерти на планираните за рехабилитация 
участъци  от общинската пътна мрежа беше установено, че за възстановяване на 
нормалната им експлоатационна годност  е необходимо да бъдат извършени следните 
СМР: 

- запълване на надлъжни, напречни и мрежовидни пукнатини в пътната 
настилка; 

- локализирани кръпки на необходимите места; 
- възстановяване на ускорено износване на покритието; 
- възстановяване на стабилизирани банкети; 
- частичен ремонт и почистване на водостоци; 
- почистване и възстановяване на съществуващи пътни окопи.  
По смисъла на Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ 

ремонт на пътищата, издадена от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, обн., ДВ,бр.91 от 20.11.2012 г., в сила от 20.11.2012 г., попр., бр. 95 
от 4.12.2012 г., цитираните СМР попадат в обхвата на Приложение № 2 към чл.10, ал.4 
„Основни работи за текущо поддържане и текущ ремонт на елементите в обхвата на 
пътя и пътните съоръжения и принадлежности“, подточка 1.1.2.“настилки с асфалтови 
покрития“. 



В горепосочените  участъци от общинската пътна мрежа не са извършвани 
ремонтни дейности повече от десет години и те са в незадоволително състояние. С цел 
създаване на условия за безаварийно движение на МПС и предотвратяване на ПТП  е 
необходимо да бъде извършен неотложен текущ ремонт в посочените пътни участъци. 
Поради значителната стойност, финансирането    не е във  възможностите на 
общинския бюджет за 2018 година. 

 
Съгласно законовата възможност по чл. 87 от ЗДБРБ за 2018 г., след 30  април 

2018 г., министърът на финансите може да трансформира до 50 на сто от целевата 
субсидия за капиталови разходи по чл.52 от закона в целеви трансфер за финансиране 
на 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. Срокът за депозиране на 
предложенията в съответствие с указаните условия, ред и процедурни изисквания,  с 
писмо ФО № 1 от 09.01.2018 г. е до 17.05.2018 г.. 

Във връзка с гореизложеното , предлагам Об С Шумен да вземе следните 
 

РЕШЕНИЯ: 
 

1. Одобрява предложението  за трансформиране на част от целевата субсидия за 
капиталови разходи по чл.52 от ЗДБРБ за 2018 г. в целеви трансфер за финансиране на 
разходите за неотложен текущ ремонт на участъци от общинската пътна мрежа, на 
основание на чл. 87 от ЗДБРБ, както следва: 

1.1. Да се намалят  планираните средства в капиталовия разчет за 2018 г. от 
източник “Целева субсидия за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ“ с (-) 250 000 лв. 
(двеста и петдесет хиляди лева), съставляващи 20 % от общия размер на субсидията, за 
сметка на  отпадане от разчета на обекти поредни номера 20  и 21 : „Рехабилитация на 
SHU1065(III-7003) Царев брод-Велино –Граница общ. (Шумен-Хитрино) - Живково – 
Граница общ. (Хитрино-Каолиново)- SHU1060) от км 0.00 до км.10.540“, с годишна 
задача 150 000 лв. и „Рехабилитация на SHU1185(I-2) Шумен - Каспичан) кв. Мътница - 
Царев брод (III-7003) от км 0.00 до км.5.100“, с годишна задача 100 000 лв., параграф 
51-00 „Основни ремонти“, функция 08“Икономически дейности и услуги“.  

1.2. Да се трансформират освободените средства от източник “Целева субсидия 
за капиталови разходи по чл. 52 от ЗДБРБ“ в целеви трансфери, в същите размери, за 
неотложни текущи ремонти на участъци от общинската пътна мрежа: „SHU1065(III-
7003) Царев брод-Велино –Граница общ. (Шумен-Хитрино) - Живково – Граница общ. 
(Хитрино - Каолиново)- SHU1060) от км 0.00 до км.10.540“ и „ SHU1185 (I-2) Шумен - 
Каспичан) кв. Мътница - Царев брод (III-7003) от км 0.00 до км.5.100“ 

 2.  Възлага на  кмета на община Шумен , в срок до 17.05.2018 г.,  да внесе 
предложението в Министерство на финансите за  трансформиране на средствата в 
рамките на бюджетните взаимоотношения на общината с централния бюджет, в 
съответствие с процедурните изисквания и ред, свързани с разпоредбата на чл. 87 от 
ЗДБРБ за 2018 г. 
 
 
 
С уважение,   / п / 
ЛЮБОМИР ХРИСТОВ 
КМЕТ НА ОБЩИНА ШУМЕН 


