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Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008 

 
 

ДО  
Г-Н АНДРЕЙ МОЙСЕЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. НОВИ ПАЗАР 
 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от инж. Васил Тонев 

Кмет на Община Нови пазар 
 

ОТНОСНО: Отчет за финансиране на капиталовите разходи  към 30.06.2010 год. в Община Нови 
пазар 

  

 Уважаеми господин  Председател, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 
 Съгласно одобрения  разчет за финансиране на капиталовите разходи в Община Нови 
пазар за 2010 г., към 30.06.2010 г. са разплатени следните средства по източниците на 
финансиране: 

Целева субсидия                                         –  149131 лв., в т. ч. 
 За общински пътища                                  –  132140 лв. 
 § 40-00 общински нефинансови активи   –    30000 лв. 
 Преходен остатък                                        –            0 лв. 
 Собствени приходи                                     –    35948 лв. 

Други източници                                         –            0 лв. 
  

  І. Със средства от целева субсидия  са разплатени следните обекти: 
 § 51-00 – Основен ремонт на ДМА: 
 - На общински път SHU1082 - /ІІІ-2007/Плиска-Върбяне-Граница об./Каспичан-Нови 
пазар/-Правенци – 100397 лв. – за отводняване на пътя чрез оформяне на банкети и канавки, 
полагане на асфалтобетон и възстановяване на асфалтобетонови настилки със специализирана 
машина за повърхностна обработка със запечатка. Основният ремонт е завършен. 
 - На общински път SHU3116 - /SHU1102,Красен дол - Мировци/ Мировци-Беджене-
Преселка    /ІІ-27/ –  3600 лв. –  за възстановяване на  повредените участъци от пътната настилка 
със специализирана машина за повърхностна обработка със запечатка. Поради осигурено 
финансиране само в рамките на  договорения аванс са изпълнени дейности в размера на горе 
посочената сума и обекта е замразен. 
 - На общински път SHU3119 - /ІІ-27/ Нови пазар - м. "Станата" – 28143 лв. –   за 
отводняване на пътя чрез оформяне на банкети и канавки, полагане на асфалтобетон  и 
възстановяване на повредените участъци от пътната настилка. Обектът е завършен в рамките на 
одобрения лимит от 43000 лв., но поради намалено финансиране по направената от Общината 
заявка до Министерство на финансите, сумата за извършения основен ремонт е разплатена 
частично в посочения по-горе размер. 
 § 52-00 – придобиване на ДМА: 

- ППР за следните обекти: 



-  Реконструкция на покрив на спортна зала  /ниско тяло/, гр. Нови пазар – средствата от 
1407 лв. са усвоени за частично разплащане на изпълненото проектиране, което е преходно за 
2009 г. 
 - За енергийно обследване на общински сгради – 8784 лв. – средствата са разплатени за 
изготвените  доклади за енергийна ефективност на общински сгради съгласно ЗЕЕ. 

ІІ. Със  средства  от  постъпления   от  продажба  на  общински  нефинансови  активи   § 40 
- 00 са разплатени следните обекти: 

§ 51-00  Основен ремонт на ДМА: 
 -  Общежитие ул. "Цар Освободител"  22 – 30000 лв. – средствата са разплатени за 
цялостен ремонт на покривната хидроизолация, за подмяна  на повредените участъци от ВиК 
системата на сградата и вътрешно освежаване на входа. 

За ремонта на  улица “Ив. Вазов” като обособена позиция № 5 от възложената малка 
обществена поръчка за строителство с предмет: “Основен ремонт на общински пътища в Община 
Нови пазар през 2010 г. и улици в гр. Нови пазар” има сключен договор от м.април 2010 г., но 
поради неосигурено финансиране обекта все още не е изпълнен. 
 През отчетния период има сключени договори, възложено изпълнението и се работи по 
обект: “Основен ремонт на ограда ЦДГ 4 "Пролет",  “Основен ремонт на пенсионерски клуб № 3, 
гр. Нови пазар”,  “Основен ремонт на мост с. Ст. Михайловски” и “Доставка и монтаж на 
автоспирка с. Стан”, но по тези обекти  няма извършени плащания. 
 

ІІІ. Със средства от собствени приходи са разплатени както следва: 
 § 52-00 – придобиване на ДМА: 
 - Фадрома с багер – 26388 лв.  – сумата е  разплатена за лизинговите вноски, които  
съгласно договора за доставка са от 2008г. и следва да приключат през настоящия месец. 
 § 55 - 00 Капиталови трансфери: 
  За доставка на машини и съоръжения  за нуждите на МБАЛ “Д-р Добри Беров”  са 
разплатени: 
 - за мултифункционални монитори – 3620 лв. 
 - за ЕКГ апарати – 5940 лв. 
 

Предлагам, на основание изнесеното по-горе, Общински съвет - Нови пазар да вземе 
следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Общински съвет - Нови пазар 

Р Е Ш И: 
1. Одобрява отчета  за финансиране на капиталовите разходи към 30.06.2010 г. в Община 

Нови пазар    /приложение №1/   както следва: 
Целева субсидия                                         –  149131 лв., в т. ч. 

 За общински пътища                                  –  132140 лв. 
 § 40-00 общински нефинансови активи   –    30000 лв. 
 Преходен остатък                                        –            0 лв. 
 Собствени приходи                                     –    35948 лв. 

Други източници                                         –            0 лв.  
 
 

инж. ВАСИЛ ТОНЕВ 
Кмет на Община Нови пазар 
 
Съгласувал: 
Даниела Миронова, зам.-кмет 
 
Проверил: 
Йоана Василева, мл. юрисконсулт                                 
                                                                                              
Изготвил: 
Галя Димитрова, гл. специалист “КС” в дирекция “ТСУ” 
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Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008 

 
ДО  
Г-Н АНДРЕЙ МОЙСЕЕВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
ГР. НОВИ ПАЗАР 
 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
от инж. Васил Тонев 

Кмет на Община Нови пазар 
 

ОТНОСНО: Актуализация на разчета за финансиране и поименно разпределение на  
капиталовите разходи за 2010 г.  в Община Нови пазар 

   

 Уважаеми господин  Председател, 
 Уважаеми дами и господа Общински съветници, 
 
 Във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2010 г. и указанията на Министерство на финансите, предлагам 
стойностите по източници на финансиране в разчета за финансиране и поименното 
разпределение на капиталовите разходи за 2010 г. по  да бъдат актуализарани както следва:  

Целева субсидия                                         –  212100 лв., в т. ч. 
 За общински пътища                                  –  132100 лв. 
 § 40-00 общински нефинансови активи   –  210833 лв. 
 Преходен остатък                                        –      1320 лв. 
 Собствени приходи                                     –    89167 лв. 

Други източници                                         –    27000 лв. 
 
Предлагам следната промяна по обекти: 
І. Финансирани с целева субсидия: 
Във връзка с намаление на средствата от целева субсидия да отпаднат от разчета за 

финансиране и поименното разпределение на капиталовите разходи за 2010 г. от 
§ 51-00  Основен ремонт на ДМА: 
- Улица  “Стара планина” на стойност 26000 лв. 
§54-00 Придобиване на земя: 
- Гробищен парк гр. Нови пазар – придобиване на земя на стойност 15000 лв.  
§ 52-00 Придобиване на ДМА: 
- за ППР за “Енергийно обследване на общински сгради” – стойността да се намали на 

8784, на която е изпълнено обследването. Свободните средства в размер на 1216 лв. да се 
пренасочат за други обекти. 

За осигуряване на финансиране съгласно указанията на обектите, за които вече има 
сключени договори са предвидени средства за доразплащане и довършване на обектите за 
основен ремонт на общински пътища както следва:  
 - На общински път SHU3116 - /SHU1102,Красен дол - Мировци/ Мировци-Беджене-
Преселка    /ІІ-27/ –  8400 лв. – за довършване на обекта съгласно сключения договор. 
 - На общински път SHU3119 - /ІІ-27/ Нови пазар - м. "Станата" –14857 лв. – за окончателно 
разплащане на обекта, който е завършен. 

ІІ. Финансирани със средства от продажба  на  общински  нефинансови  активи   § 40 – 00: 



§ 52-00 Придобиване на ДМА: 
Поради сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за проект по ОПРР за 

реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура към настоящият момент отпада 
необходимостта от изготвяне на проекти за : 
 - ОПРР - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура - детски градини – 1500 лв. 
 - ОПРР - Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска 
образователна инфраструктура – училища – 3500 лв.  

Освободените средства в размер на 5000 лв. предлагам да бъдат разпределени за други 
обекти. 
  ІІІ. Финансирани със средства от собствени приходи: 

§ 51-00  Основен ремонт на ДМА: 
 Да се намали стойността за  сграда на общинска администрация гр. Нови пазар на 3816 лв. 
съобразно неотложните ремонти. Освободените средства в размер на 2184 лв. да се пренасочат  за 
разплащане на други обекти. 
 § 52-00 Придобиване на ДМА: 

Във връзка докладна записка  изх. № 2212/09.07.2010 г. от директора на СОУ “В. Левски”  
и писмо изх. № 00-72/09.07.2010 г. от Председателя на ОбС-Нови пазар относно препоръки от РУ 
“ПБС” гр. Нови пазар и  необходимостта от цялостно обследване,  изготвяне на  конструктивни 
проекти и др. документи на старата сграда на СОУ “В.Левски” за направа на бетонова плоча, 
колони и фундаменти, предлагам да се разпределят 12000 лв., от които 4816 лв. от целева 
субсидия, 5000 лв. от средства от продажба  на  общински  нефинансови  активи   § 40 – 00  и 
2184 лв. от собствени средства. 
 § 53-00 Придобиване на нематериални дълготрайни активи: 
 - За закупуване на програмен продукт за администриране на местни данъци и такси да се 
разпределят 15000 лв.  Програмният продукт е необходим за дейността на администрацията, 
свързана  с обработка на документация и обслужване на гражданите за администриране на 
местни данъци и такси. 
 

Предлагам, на основание изнесеното по-горе, Общински съвет - Нови пазар да вземе 
следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА  и чл.12 от ЗОБ, Общински съвет - Нови пазар 

Р Е Ш И: 

1. Одобрява актуализирания разчет за финансиране и поименното разпределение  на 
капиталовите разходи в Община Нови пазар  за 2010 г.   /приложение 1/  както следва: 

Целева субсидия                                         –  212100 лв., в т. ч. 
 За общински пътища                                  –  132100 лв. 
 § 40-00 общински нефинансови активи   –  210833 лв. 
 Преходен остатък                                        –      1320 лв. 
 Собствени приходи                                     –    89167 лв. 

Други източници                                         –    27000 лв. 
 
 

инж. ВАСИЛ ТОНЕВ 
Кмет на Община Нови пазар 
 
 
Проверил: 
Йоана Василева, мл. юрисконсулт                                 
                                                                                              
Изготвил: 
Галя Димитрова, гл. специалист “КС” в дирекция “ТСУ” 
 


