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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

 Предложението за актуализация на бюджета на Община град Добрич е свързано със 

следните  обстоятелства: 

 Във връзка изпълнението на противоепидемични мерки против разпространението на  

COVID-19 е необходимо да се извършват разходи, които не са предвидени в бюджета на 

Община град Добрич. 

 С § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и 

допълнение на Закона за здравето (обн. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) е регламентирано, че 

предоставеният до 20 януари 2020 г. трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на 

общински пътища по чл. 53, ал. 4 от Закона за държавния бюджет на Република България 

(ЗДБРБ) за 2020 г. може да бъде ползван за извършване на разходи от общината за изпълнение 

на противоепидемични мерки на територията на общината по чл. 63 от Закона за здравето, по 

решение на Общинския съвет.  Поради невъзможността общината да задели ресурс от местни 

приходи и неизразходваните средства,  предоставени по  реда  на  чл.  53, ал. 4 от ЗДБРБ за 

2020 г., предлагам средства в размер на 39 825 лв., дейност „Служби и дейности по 

поддържане, ремонт и изграждане на пътища“ да се използват за изпълнение на 

противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич. Извършените разходи ще 

бъдат отчетени, съгласно функционалното им предназначение, съгласно Единната бюджетна 

класификация. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното   

 

ПРОЕКТ! 

 

РЕШЕНИЕ:  

  

На основание  § 39 от преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение 

и допълнение на Закона за здравето, чл. 21 ал.1, т. 6 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 

1, ал. 2 и ал. 4; чл. 125, ал 1, т. 2 от Закона за публичните финанси и чл. 44 от Наредба за 

условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за 

съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град  Добрич: 

 1. Дава съгласие неизразходваните средства, предоставени по реда на чл.  53, ал. 4 от 

ЗДБРБ за 2020 г. в размер на 39 825 лв. да бъдат използвани за извършване на разходи за 

изпълнение на противоепидемични мерки на територията на Община град Добрич. 

2. Възлага на Кмета на Общината да отрази промените по съответните функции, 

дейности и параграфи на Единната бюджетна класификация.  

 

 

ВНАСЯ: 

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ 

Кмет на Община град Добрич 


