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РЕШЕНИЕ № 737 

по протокол № 31 от 26.04.2018 г. 

на заседание на Общинския съвет 
 

 
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 

 

 

/с 37 гласа „за”, без „против” и без „въздържали се”/ 

 
 

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. 
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