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разходи на Община Севлиево през 2017 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и на основание разпоредбите на чл. 51 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2017 г., с Решение № 002 от 31 януари 2017 г., Общински съвет - 
Севлиево прие Бюджет 2017 г. на Община Севлиево, в това число и план за капиталови 
разходи. Обемът на целевата субсидия за капиталови разходи от централен бюджет в 
първоначалния план по бюджета на община Севлиево е в размер на 1 427 000 лв.

Между Община Севлиево и Министерство на труда и социалната политика е подписано 
Споразумение № РД09-20/10.03.2017 г. за финансиране на обект „Строително-ремонтни 
дейности за Спортна зала „Дан Колов“. Общият бюджет на обекта е в размер на 227 897 лв., в 
това число 95 026 лв. финансиране от Министерство на труда и социалната политика и 
132 853 лв. съфинансиране от бенефициента Община Севлиево, в т.ч. 110 065 лв. за 
строително-ремонтни дейности.

В първоначалното разпределение на поименния списък на капиталови разходи на 
Община Севлиево за 2017 г. за цитирания обект са планирани 100 000 лв. За осигуряване на 
пълния размер от средства, необходими за финансиране на основния ремонт на Спортна зала 
„Дан Колов“ се актуализира поименния списък за финансиране разходи за основни ремонти и 
придобиване на дълготрайни активи на Община Севлиево за 2017 г.

Предлагам корекция в разчета на целевата субсидия, която ще промени източника на 
финансиране на основния ремонт на сграден фонд и паркови пространства и придобиването на 
лекотоварен автомобил за ОП „Обреди“- гр. Севлиево, които ще бъдат реализирани от 
бюджета на второстепенния разпоредител. Ремонтните дейности, необходими за 
преустройството на бившата сграда на ОУ "Христо Ботев" - ул."Васил Левски" № 12 в Музей 
на съвременното изкуство, образованието и информационно-туристически център да бъдат 
финансирани от утвърдения бюджет на второстепенен разпоредител ГХГ "Асен и Илия 
Пейкови" - гр. Севлиево.

С остатъчната стойност при извършените корекции се завишава финансирането на 
основен ремонт отделение по хирургия в МБАЛ "Д-р Ст.Христов" гр. Севлиево, планират се 
средства за придобиване на товарен автомобил за обслужване на звено „БКС“ и се увеличава 
разчетения ресурс за финансиране на мероприятия по изпълнение на Генерален план за 
организация на движението.

Съгласно чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общинският съвет одобрява 
компенсирани промени между показателите на капиталовите разходи, както и между 
отделните обекти, финансирани със средства от целева субсидия. Целта на тези промени се 
обуславя от ефективното използване на този финансов ресурс и с оглед на усвояването в 
пълен размер на целевата субсидия за капиталови разходи.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет -  Севлиево да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и в изпълнение разпоредбите на чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните



финанси, Общински съвет - Севлиево одобрява вътрешни компенсирани промени в плана на 
капиталовите разходите на Община Севлиево, финансирани с целева субсидия от централен 
бюджет през 2017 г., съгласно Приложение № 1.
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Приложение № 1

Актуализация на поименен списък и разчет за финансиране на капиталови разходи на 
Община Севлиево през 2017 г., с източник на финансиране целева субсидия от

Централен бюджет

в лева

Наименование на обекта / ДМА
Целева субсидия от Централен 

бюджет

БИЛО СТАВА РАЗЛИКА
Функция "Здравеопазване" 80 000 90 000 10 000

Основен ремонт отделение по хирургия в МБАЛ "Д-р 
Ст.Христов" гр. Севлиево 80 000 90 000 10 000

Функция "Почивно дело, култупа, религиозни 
дейности" 164 100 118 925 -45 175

СЗ "Дан Колов" - гр. Севлиево - подмяна отоплителна 
инсталация и саниране на сградата - съфинансиране по 
проект "Красива България" 100 000 110 065 10 065
ОП "Обреди" - гр. Севлиево - основен ремонт на сграден 
фонд и паркови пространства 31 000 0 -31 000
ОП "Обреди" - гр. Севлиево - придобиване на 
лекотоварен автомобил 4 000 0 -4 000
Проектиране отоплителна инсталация на Спортна зала 
"Дан Колов" - гр. Севлиево 4 100 3 360 -740
ГХГ "Асен и Илия Пейкови" - гр. Севлиево - 
преустройство на бившата сграда на I ОУ "Христо Ботев" 
- ул."Васил Левски" №12 в Музей на съвременното 
изкуство, образованието и информационно-туристически 
център 25 000 0 -25 000
Изработка и монтаж на резервни скамейки за Стадион 
"Раковски" - гр. Севлиево 0 5 500 5 500

Функция "Жилищно строителство, благоустройство.

120 546 155 721 35175комунално стопанство и опазване на околната среда"

Мероприятия по изпълнение на Генерален план за 
организация на движението 120 546 140 721 20 175
Товарен автомобил за обслужване на "БКС" 0 15 000 15 000

ОБЩО: 364 646 364 646 0


