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ОТНОСНО: Актуализация на целевата субсидия  по ЗДБРБ на 

Община Смолян за 2020 г. 
 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Утвърдената целева субсидия по ЗДБРБ за 2020 година, е в размер 

на 2 120 700 лева, разпределена в капиталовия списък по обекти,приет с 
Решение  на Общински съвет в който са предвидени средства за 
изграждане на следните обекти на територията на община Смолян,: 

  ул. "Атанас Стайков" – Смолян - 692 425 лв.; 
 ул. Асен Василев тротоари, парапети – 41 500лв.; 
 Пешеходна алея на ул. проф. Асен Василев – 164 000 лв.; 
 Приют за временно настаняване на бездомни кучета в УПИ І-

923.29,923.30 кв.2 гр.Смолян - 670 935лв.; 
 Разширение на гробищен парк в кв.Райково - 400 980лв.; 
 Изработка на специализирана карта на Община Смолян - 150 860лв 

Министерство на финансите прихваща 1 000 000 лева от нея за 
покриване на безлихвен кредит усвоен от община Смолян.  

Сумата  от 1 000 000 лева за временния безлихвен заем към МФ е 
удържана от предвидените средства  за следните обекти: 

 От обект « Приюта за временно настаняване на бездомни 

кучета  в УПИ І-923.29, 923.30 кв.2  гр.Смолян»  сума  на 
стойност – 569 485 лева,   

  От обект  «Разширение на гробищен парк в кв.Райково»сума  
на стойност  177 990 лева 

 От обект  ул. "Атанас Стайков" – Смолян сума  на стойност 
252 525 лева 

Поради тежката обстановка настъпила с пандемията от корона вируса 
COBI 19 и   забавяне  на процедури, свързани с изпълнението  на обекти 

ще останат неусвоени 755 400 лв. които съгласно закона за ДБ следва да се  
възстановят  на финансиращия орган в края на календарната година. 
 За да се усвоят тези средства от Община Смолян  тези средства и във 
връзка с необходимост от  извършване на неотложни  ремонти на улици и 

пътища на територията на гр.Смолян и кметства в предвид предстоящия 
зимен сезон е наложителна  актуализация на целевата субсидия по ЗДБРБ 

за 2020 година на  капиталовия списък  по обекти съгласно 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 



Предлагам да бъде актуализирана целевата субсидия на  капиталовия 
списък по Приложения № 1, като през 2020 година се изпълнят следните 
обекти: 

 

   „Приюта за временно настаняване на бездомни кучета“  да се 
изпълни само първи етап  от проекта . 

 ул. "Атанас Стайков" -през 2020 г  се изгради само стена №3   

 Ремонт на улици и пътища на територията на гр.Смолян и кметства в 
общината 

 

На основание чл.21, ал.1, т.6, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.124,ал.3 от Закона за 
публичните финанси, предлагам Общинския съвет да вземе следното 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Актуализира целевата субсидия  по ЗДБРБ  на  

капиталовия  списък на Община Смолян за 2020 г. по 

Приложение №1 

ДЕЙНОСТ и 

ПАРАГРАФ от 
ЕБК 

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ 
Актуализиран 

план 

І. ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ПО ЗДБРБ 2020 г. 1 120 700 

 
1.Изграждане улици на територията на община Смолян в т.ч 1 120 700 

606§52-06 ул. "Атанас Стайков" - Смолян 263 850 

603§51-00 
Ремонт на улици и пътища на територията на гр.Смолян и 

кметства в общината 755 400 

629§51-00 

Приют за временно настаняване на бездомни кучета в УПИ 

І-923.29,923.30 кв.2 гр.Смолян 

 

101 450 

  
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН 

 

  


